
การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลง

เริ่มแรกกไ็ดนอกจากนี้ รายไดหลักของกองทุนรวมจะขึ้นอย ูกับรายได

อสังหาริมทรัพย ความสามารถของผ ูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภ

ระบุไวในหนงัสือช้ีชวน 

กองทนุรวมนี้มีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเม่ือส้ินสุ

ลดลงจนถงึศูนยบาทได และกองทนุรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรั

แตอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดใหแกผูถือหนวยลงทุ

รวมก็ได

ผูลงทนุควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือ

สอบถามผูตดิตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน

งทนุ ผ ูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุน

ดคาเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้นผูลงทนุจงึควรพิจารณาถึงขอมูลของ

าพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเส่ียงที่

สุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย มูลคาหนวยลงทุนอาจ

รับการจายคืนเงินลงทนุใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือมีการเลิกกองทนุรวม 

ทนุโดยการลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทนุ

อช้ีชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมีขอสงสัยให
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 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund 

จัดตั้งและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

เสนอขายตอประชาชนทั่วไป 

จํานวนเงินทุนของโครงการ ไมเกิน 25,924,680,000 บาท โดยจํานวนเงินทุนของโครงการในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

คร้ังที่ 1 มีจํานวนไมเกิน 7,545,000,000 บาท ซึ่งจะขึ้นอยูกับราคาเสนอขายสุดทาย ซึ่งคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัท
จัดการจะกําหนดตามวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทุนของนักลงทุน (Book-building) และคาดวาจะ
กําหนดและประกาศในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกสําหรับผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อพิเศษ 

ตามที่ระบุไวในขอ 22.1.2 ของเอกสารฉบับนี้ 

• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

("บริษัทจัดการ") จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท ท้ังน้ี  

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท ไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการ

ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น

เพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

• ในกรณีท่ีผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ช้ัน เอ็ม, จี และ 10 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

10120 โทรศัพท 02 670 4900 และผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงใน

อนาคต และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

• บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ ท่ีสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขาย

หลักทรัพยของพนักงานได 

• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผ ูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุน

เร่ิมแรกก็ได นอกจากน้ี รายไดหลักของกองทุนรวมจะข้ึนอย ูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย ดังน้ันผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของ

อสังหาริมทรัพย ความสามารถของผ ูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมท้ังศึกษาปจจัยความเส่ียงท่ี

ระบุไวในหนังสือช้ีชวน   

• กองทุนรวมน้ีมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย มูลคาหนวยลงทุนอาจ

ลดลงจนถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมน้ีไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม 

แตอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือท้ังหมดใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุน

รวมก็ได 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund 

ชื่อยอ : TLGF 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาด
หลักทรัพย") เพ่ือใหรับหนวยลงทุนที่เสนอขายในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ครั้งที่ 1 นี้ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 7 วัน หลังจากวันจดทะเบียนเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 

ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 

ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ 

ประเภทหนวยลงทุน : ระบุช่ือผูถือ 

การเสนอขายหนวยลงทุน   

(1) จํานวนเงินทุนของโครงการ : ไมเกิน 25,889,280,000 บาท 

(1.1) จํานวนเงินทุนของโครงการ 
ในการเสนอขายหนวยลงทุน 
ครั้งแรก 

: 18,408,000,0001 บาท 

(1.2) จํานวนเงินทุนของโครงการใน
การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน 
ครั้งที่ 1 

: ไมเกิน 7,545,000,000 บาท โดยจํานวนเงินทุนของโครงการในการเพ่ิมเงินทุน
จดทะเบียนครั้งที่ 1 จะข้ึนอยูกับราคาเสนอขายสุดทาย ซึ่งคณะกรรมการลงทุน 
และ/หรือบริษัทจัดการจะกําหนดตามวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซ้ือ
หนวยลงทุนของนักลงทุน (Book-building) โดยพิจารณาจากราคาตลาดของ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ราคาประเมินของ

                                                   
1  เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 บริษัทจัดการไดประกาศการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมครั้งท่ี 1 โดยลดมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนในอัตรา

หนวยลงทุนละ 0.016 บาท เปนผลใหจํานวนเงินทุนของโครงการลดลงจากเดิม 18,408,000,000 บาท เปน 18,379,680,000 บาท และในวันท่ี 19 ตุลาคม 
2555 บริษัทจัดการไดประกาศการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมครั้งท่ี 2 โดยลดมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนในอัตราหนวยลงทุนละ 0.02 บาท 
ซ่ึงเปนผลใหจํานวนเงินทุนของโครงการลดลงจาก 18,379,680,000 บาท เปน 18,344,280,000 บาท 
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อสังหาริมทรัพยโครงการใหมตามรายงานการประเมินราคาของผูประเมินคา
ทรัพยสิน สภาวะตลาดโดยรวม และกระแสการตอบรับจากผูลงทุน โดย
คณะกรรมการลงทุนและบริษัทจัดการ  จะหารือรวมกับผูจัดการการจัดจําหนาย 
และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) เพื่อกําหนด
ราคาเสนอขายสุดทาย และคาดวาจะประกาศในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  
("ราคาเสนอขายสุดทาย") 

(2) จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย : ไมเกิน 2,420,000,000 หนวย 

(2.1) จํานวนหนวยลงทุนกอนการเพ่ิม
เงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 

: 1,770,000,000 หนวย 

(2.2) จํานวนหนวยลงทุนที่เพ่ิมเพื่อ
การเสนอขายสําหรับการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 

: ไมเกิน 650,000,000 หนวย 

(3) การเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 

(3.1) ราคาจองซ้ือหนวยลงทุน : ราคาเสนอขายสุดทาย 

(3.2) จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของ
การจองซ้ือ 

: ตามที่ระบุไวใน คําถาม-คําตอบ เรื่อง "จํานวนหนวยขั้นต่ําของการจองซ้ือหนวย
ลงทุนสําหรับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 เปนเทาไร" 

(4) การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

(4.1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุน : 10.40 บาท  

(4.2) จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของ
การจองซ้ือ 

: 1,000 หนวย และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน :  

1) มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน
สําหรับการเพิ่ม เงินทุนจด
ทะเบียนครั้งที่ 1 

: 10.3640 บาท2 

(2) มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน
สําหรับการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรก 

: 10.40 บาท 

                                                   
2  มูลคาท่ีตราไวตอหนวยลงทุนภายหลังการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมครั้งท่ี 2 ซ่ึงบริษัทจัดการไดมีการประกาศการลดเงินทุนจดทะเบียนดังกลาว

เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 โดยบริษัทจัดการกําหนดจายเงินคืนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 
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วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม 

: วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม : วันที่ 13 มีนาคม 2555 

วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนคร้ังที่ 1 

: 16 พฤศจิกายน 2555 

วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน : ตามที่ระบุไวในคําถาม-คําตอบ เรื่อง "วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน เปนอยางไร" 
ของเอกสารฉบับนี้ 
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ลักษณะสําคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 

A: เงินที่นํามาลงทุนในกองทุนรวม ควรจะเปนเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่มีรายไดประจํา
ในรูปคาเชา กองทุนรวมนี้จึงอาจเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการรายไดประจําที่ขึ้นอยูกับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
โดยผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลจากรายไดที่เกิดจากการดําเนินการของ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา และ/หรือกําไรที่อาจไดรับจากการขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

Q: กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใด และมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร? 

A: 1. ภาพรวมของกองทุนรวม  

กองทุนรวมจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการลงทุนและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและ 
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งต้ังอยูในประเทศไทยที่สามารถกอใหเกิดรายได และใชเพ่ือประกอบธุรกิจคา
ปลีกเปนหลัก โดยมีจุดมุงหมายที่จะสรางรายไดในรูปของเงินปนผลและการเติบโตของเงินปนผลอยาง
สม่ําเสมอในระยะยาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 

ศูนยการคาซ่ึงเปนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ถือเปนแหลง
จับจายซื้อของที่ครบวงจร โดยรวมสินคาจากไฮเปอรมารเก็ตของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 
("เทสโก โลตัส") เขากับสินคาและบริการของผูเชารายอ่ืน เชน รานอาหาร รานคาปลีก และสถานที่ให
ความบันเทิง โดยที่สินคาและบริการที่ครบวงจรในศูนยการคาแตละแหงสามารถตอบสนองความตองการ
ของฐานลูกคาที่กวางขวางในทุกกลุมอายุ เทสโก โลตัสนําเสนอสินคาที่จําเปน ซึ่งรวมถึงอาหารสด
หลากหลายประเภท สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องใชไฟฟา สินคาที่เกี่ยวกับความบันเทิง เคร่ืองใชใน
ครัวเรือน และเสื้อผาที่มีราคาคุมคา ในขณะที่ผูเชาระยะยาวนําเสนอสินคาและบริการที่ตอบสนองความ
ตองการอันหลากหลายของลูกคากลุมตาง ๆ อีกดวย 

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

กองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนที่เพ่ิมในครั้งนี้ และเงินที่กองทุนรวมอาจกูยืมจาก
สถาบันการเงินจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุท ธิของกองทุนรวม  เพ่ือลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม ซึ่งประกอบดวยศูนยการคา จํานวน 5 แหง โดย
แบงเปน (ก) ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร จํานวน 3 แหง ไดแก 
โครงการภูเก็ต ศาลายา และนครศรีธรรมราช และ (ข) ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเชาในที่ดินและ
เปน เ จาของกรรมสิท ธ์ิในอาคาร  จํานวน 2 แหง  ไดแก  โครงการรั ง สิต-นครนายก และบางปู  
("อสังหาริมทรัพยโครงการใหม") โดยสิทธิการเชาในที่ดินในสวนของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่
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กองทุนรวมจะลงทุนนี้ เปน สิท ธิตามสัญญาเชาระยะยาวโดยมีอายุการเชาเห ลืออยู โดยเฉ ล่ีย 
ประมาณ 24 ป  

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 อสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุน มีพ้ืนที่อาคารรวมทั้งสิ้น3 
119,268 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว4 และพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด5 28,444 ตารางเมตร 
และ 79,546 ตารางเมตรตามลําดับ สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 
อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว6 และอัตราการเชาพ้ืนที่เฉล่ียของพ้ืนที่ใหเชา
ทั้งหมด7ของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมอยูที่รอยละ 99.2 และรอยละ 99.7 ตามลําดับ อสังหาริมทรัพย
โครงการใหมมีฐานผูเชาที่หลากหลาย และ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 มีผูเชาระยะยาว8 ซึ่งประกอบธุรกิจ
ประเภทตาง ๆ รวมจํานวน 317 ราย 

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

บริษัทจัดการไดนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งแรกไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงจะประกอบดวยศูนยการคาของ เทสโก โลตัส จํานวน 17 แหง แบงเปน  
(ก) ทรัพยสินที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร จํานวน 10 แหง ไดแก โครงการศรีนครินทร กระบี่ 
ประชาช่ืน รังสิต คลอง 7 ทุงสง สิงหบุรี ปราณบุรี มหาชัย แมสาย และระนอง (ข) ทรัพยสินที่กองทุนรวม
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนและอาคาร และมีสิทธิการเชาในที่ดินอีกบางสวน จํานวน 2 แหง 
ไดแก โครงการสมุย และพิษณุโลก (ค) ทรัพยสินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาในที่ดินและเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารจํานวน 4 แหง ไดแก โครงการอมตะนคร เพชรบูรณ ลําลูกกา คลอง 6 และเสนา และ 
(ง) ทรัพยสินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาในที่ดินและอาคาร จํานวน 1 แหง ไดแก โครงการพระราม 1  
("อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม") โดยสิทธิการเชาในที่ดินที่กองทุนรวมลงทุนเปนสิทธิการเชาตามสัญญา
เชาระยะยาวโดยมีอายุการเชาเหลืออยูโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ป 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมมีพ้ืนที่อาคารรวมทั้งส้ิน 427,001 ตารางเมตร 
และมีพ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 92,974 ตารางเมตร และ 232,111 ตารางเมตร 
ตามลําดับ สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 อัตราการเชาพ้ืนที่เฉลี่ยของ
พ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิมอยูที่รอยละ 97.2 และรอยละ 98.9 ตามลําดับ อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมมีฐานผูเชา 

                                                   
3  "พื้นท่ีอาคารรวม" หมายถึง พ้ืนท่ีท้ังหมดภายในอาคารศูนยการคา ซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายใน

อาคาร พื้นท่ีสวนกลาง พื้นท่ีบริการ และพ้ืนท่ีลานจอดรถภายในอาคาร 
4  "พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใชเทสโก โลตัส 
5  "พื้นท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร และพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
6  "อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียของพื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง ผลรวมของอัตราการเชาพื้นท่ี ณ วันส้ินเดือน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด โดยคํานวณเทียบกับพื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
7  "อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียของพื้นท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง ผลรวมของอัตราการเชาพื้นท่ี ณ วันส้ินเดือน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

โดยคํานวณเทียบกับพื้นท่ีใหเชาท้ังหมด ซ่ึงหมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร และพื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
8  "ผูเชาระยะยาว" หมายถึง ผูเชาตามสัญญาเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใชเทสโก โลตัส  
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ที่หลากหลาย และ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 มีผูเชาระยะยาว ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ รวม
จํานวน 1,047 ราย 

1.1 โครงสรางการถือหนวยลงทุน และความสัมพันธระหวางกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชน และทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 

 เมื่อมีการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินของ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมเสร็จส้ินแลว โครงสรางการถือหนวยลงทุน 
และความสัมพันธระหวางกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน และทรัพยสินที่กองทุนรวม
ลงทุนจะมีรายละเอียดดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ผูถือหนวยลงทุนรายอื่น 

ถือหนวยลงทุนประมาณรอยละ 25 (1) 

เงินปนผล 

 
กองทุนรวม 

ถือหนวยลงทุนประมาณรอยละ 75 

โครงการ
จัดการกองทุน
รวมและ
หนังสือช้ีชวน 

ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ 
แบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 

สาขากรุงเทพฯ 
(ในฐานะผูดูแลผลประโยชน) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
(ในฐานะบริษัทจัดการ) 

คณะกรรมการลงทุน 

สัญญาแตงตั้ง 
ผูดูแลผลประโยชน 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน  
ซิสเทม จํากัด  
(เทสโก โลตัส)  

ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมเปน
เจาของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและ

อาคาร 
(Freehold Properties) 

จํานวน 13 แหง 
ไดแก  

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 
1. ศรีนครินทร 
2. กระบ่ี 
3. ประชาช่ืน 
4. รังสิต คลอง 7 
5. ทุงสง 
6. สิงหบุรี 
7. ปราณบุร ี
8. มหาชัย 
9. แมสาย 
10. ระนอง 
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
1. ภูเก็ต 
2. ศาลายา 
3. นครศรีธรรมราช 

ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมเปน
เจาของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

บางสวน และอาคาร และมี
สิทธิการเชาในท่ีดินอีก

บางสวน  
(Mixed Properties) 

จํานวน 2 แหง 
ไดแก  

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 
1. สมุย 
2. พิษณุโลก 
 

 

ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมมีสิทธิ
ในการเชาในท่ีดินและเปน
เจาของกรรมสิทธ์ิในอาคาร  
(Leasehold Properties) 

จํานวน 6 แหง 
ไดแก  

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 
1. อมตะนคร  
2. เพชรบูรณ 
3. ลําลูกกา คลอง 6 
4. เสนา 
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
1. รังสิต-นครนายก 
2. บางปู 

ลงทุน 

ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมมีสิทธิ
การเชาในท่ีดินและอาคาร 

(Leasehold Property) 
จํานวน 1 แหง 

ไดแก  
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 
1. พระราม 1 
 

ผลกําไร 

บริหารอสังหาริมทรัพย 

(1) เทสโก โลตัส และเจาของทรัพยสินรายอื่น รวมท้ังกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดเปนจํานวนไมเกินสัดสวนตามท่ี
กําหนดในกฎหมาย ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวของ (ไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม) 
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1.2 วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี ้

ตารางดานลางนี้แสดงรายละเอียดของวัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับ
การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 นี้ ตามแผนงานและประมาณการรายจายปจจุบันของกองทุนรวม โดย
คาดวากองทุนรวมจะไดรับเงินจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ที่  6,885,000,000 บาท – 
7,545,000,000 บาท ซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่มจํานวนไมเกิน 
650,000,000 หนวย โดยคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะกําหนดราคาเสนอขายสุดทาย
ตามวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทุนของนักลงทุน (Book-building) โดยคณะกรรมการ
ลงทุน และบริษัทจัดการ จะหารือรวมกับผูจัดการการจัดจําหนาย และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchaser) เพื่อกําหนดราคาเสนอขายสุดทาย และคาดวาจะประกาศในวันที่  
23 พฤศจิกายน 2555 ในการนี้ บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้  ไปใช
ตามวัตถุประสงคที่ระบุในตารางดานลางนี ้

 
ประมาณการ 

จํานวนเงินที่จะใช 
(หนวย: ลานบาท)(1) 

ประมาณการคาตอบแทนในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งนี้(2)  

6,475 – 7,123 

ประมาณการเงินทุนสํารองสําหรับเงินทุนหมุนเวียน และคาใชจายในการ
ลงทุน 

148 

ประมาณการคาใชจายรวมในการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 
คาใชจายที่ตองชําระแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย(3) และคาจดทะเบียนหนวยลงทุนที่เพ่ิมเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย(4) 

262 - 274 

รวมทั้งส้ิน 6,885 – 7,545 

 หมายเหต ุ 

(1)  ตัวเลขตามประมาณการจํานวนเงินจะท่ีใชในการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับคาใชจายท่ี
ตองชําระซ่ึงรวมถึงคาใชจายและคาธรรมเนียมตาง ๆ โดยหากคาใชจายและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพิ่มข้ึน จะมีผลทําให
ประมาณการเงินทุนสํารองสําหรับเงินทุนหมุนเวียนและคาใชจายในการลงทุนลดลง ในขณะท่ี หากคาใชจายและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของลดลง จะมีผลทําใหประมาณการเงินทุนสํารองสําหรับเงินทุนหมุนเวียนและคาใชจายในการลงทุนเพิม่ข้ึน 

(2)  ในการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยจริง ราคาเขาลงทุนสุดทายจะอยูภายในชวงราคาในการเขาลงทุน และจะกําหนดภายหลังจาก
ท่ีมีการกําหนดและประกาศราคาเสนอขายหนวยลงทุนสุดทายซ่ึงคาดวาจะกําหนดและประกาศในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555  

(3)  คาใชจายท่ีตองชําระแกหนวยงานราชการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุน เชน คาภาษีและคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั้งน้ี คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเชา 

(4) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาวิชาชีพรวมถึงคาธรรมเนียมสําหรับผูจัดการการจัดจําหนาย และผูซ้ือหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ 
(Initial Purchaser) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน คาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี คาธรรมเนียม 
ผูประเมินคาทรัพยสิน และคาใชจายทางดานการตลาด  
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แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวขางตน เปนไปตามประมาณการที่จัดทําอยางดี
ที่สุดของบริษัทจัดการตามแผนงานและประมาณการรายจายปจจุบัน บริษัทจัดการจะใชเงินที่ไดจากการ
เสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่
กองทุนรวมจะลงทุนครั้งนี้ นอกจากเงินที่จะไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพ่ิมเงินทุนจด
ทะเบียนครั้งที่ 1 นี้ บริษัทจัดการอาจกูยืมจากสถาบันการเงินไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม เพ่ือนําไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมดวย 

นอกจากนี้ ในป 2554 เทสโก โลตัส ไดนําเสนอรูปแบบศูนยการคา "Extra" ซึ่งเปนศูนยการคาที่จําหนาย
สินคาหลากประเภทมากขึ้น รวมถึงสินคาที่มีคุณภาพสูง โดยมีกลุมเปาหมายเปนกลุมลูกคาที่มีรายได
ระดับปานกลางจนถึงระดับสูง ในการนี้ บริษัทจัดการมีแผนจะปรับรูปแบบศูนยการคาที่โครงการภูเก็ต ให
เปนศูนยการคารูปแบบ "Extra" ซ่ึงคาดวาจะมีการปรับรูปแบบศูนยการคาดังกลาวในระหวางชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ ในสวนโครงการพระราม 1 บริษัทจัดการมีแผนจะปรับปรุง
รูปแบบศูนยการคาที่โครงการพระราม 1 โดยการปรับรวมพ้ืนที่ภายในศูนยการคาและสับเปลี่ยนพ้ืนที่ผูเชา 
ซึ่งบริษัทจัดการและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดรวมกันพิจารณาและตรวจสอบพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ตของ
โครงการพระราม 1 ประกอบกับการพิจารณาถึงความตองการของลูกคาแลว จึงตัดสินใจที่จะดําเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบศูนยการคาที่โครงการพระราม 1 ดวยวิธีการดังกลาว แทนการปรับปรุงรูปแบบศูนยการคา
ใหเปน "Extra" ดังที่ไดวางแผนไวเมื่อครั้งเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดยคาดวาจะมี
การปรับรูปแบบศูนยการคาดังกลาวในระหวางชวงเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 โดยในทั้ง
สองโครงการดังกลาว เทสโก โลตัส จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการลงทุนเก่ียวกับการปรับรูปแบบ
ดังกลาวสําหรับสวนของพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหาร (หรือพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส) และ
กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการลงทุนสําหรับพื้นที่ที่เหลือนอกเหนือจากพื้นที่ใหเชาแก 
เทสโก โลตัส และพ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว การดําเนินการปรับรูปแบบศูนยการคาดังกลาวจะแบง
ดําเนินการทีละพ้ืนที่และในชวงเวลาตาง ๆ กัน โดยศูนยการคาจะยังคงเปดใหบริการในระหวางที่มีการ
ปรับรูปแบบ แตอาจมีการปดพ้ืนที่บางสวนของศูนยการคาตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบดังกลาว โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบดังกลาวจะทําใหศูนยการคามีความทันสมัยมาก
ขึ้นและสามารถดึงดูดลูกคาไดดีข้ึน เนื่องจากการดําเนินการปรับรูปแบบศูนยการคาดังกลาวจะยังไมเริ่ม
ดําเนินการหรือจะยังไมแลวเสร็จกอนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการภูเก็ต และ
โครงการพระราม 1 ดังนั้น บริษัทจัดการจึงจะจัดสรรเงินจํานวน 100.0 ลานบาท และไดจัดสรรเงิน จํานวน 
20.5 ลานบาท ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในเงินทุนสํารองสําหรับเงินทุนหมุนเวียนและคาใชจายในการลงทุนเพ่ือใช
เปนคาใชจายในการลงทุนสําหรับการดําเนินการปรับรูปแบบศูนยการคาโครงการภูเก็ต และโครงการ
พระราม 1 (ตามลําดับ) 

อนึ่ง ภายหลังการจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจาย
ในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนรอการตัดบัญชีซ่ึงทยอยตัดจายในงบกําไรขาดทุน โดยคาใชจายตัด
จายดังกลาวเปนคาใชจายที่ไมมีการจายกระแสเงินสดจริง (non-cash) แตทําใหกําไรสุทธิสําหรับผูถือ
หนวยลงทุนลดลงซึ่งจะลดทอนความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมและทําใหกองทุนรวมมี
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สภาพคลองสวนเกินได ดังนั้น ในชวงเวลาที่มีคาใชจายตัดจายดังกลาว บริษัทจัดการอาจดําเนินการลด
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามระยะเวลาที่เห็นสมควร เพ่ือจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแก
ผูถือหนวยลงทุน ควบคูไปกับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

 2. การลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจํานวน 5 แหง ตามรายละเอียดดังกลาวขางตนซึ่งในกรณีของสิทธิ
การเชา กองทุนรวมจะเขารับโอนสิทธิและหนาที่ทั้งหมดภายใตสัญญาเชาที่ดิน ทั้งนี้ ในการจัดหา
ประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งนี้ 
กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาหลัก9 และสัญญาบริการกับเทสโก โลตัส และจะเขาทําสัญญาเชาและ
สัญญาบริการกับผูเชาระยะยาวและ/หรือผูใชพื้นที่ชั่วคราวรายอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการรับโอนสิทธิและหนาที่
ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ ของผูเชาระยะยาวและ/หรือผูใชพ้ืนที่ ช่ัวคราวรายอื่น ๆ จากเทสโก 
โลตัส ณ เวลาที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพยสินดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดําเนินการเก่ียวกับการลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้  

ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ
จะดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุน
ครั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 เวนแตจะไดรับ
การขยายเวลาตามแตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการขยายเวลาดังกลาวจะตองไมเกิน 3 เดือน นับจาก
วันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 (“ระยะเวลาดําเนินการ”) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการดําเนินการเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งนี้ตามแนวทาง ดังตอไปนี้   

(1) กรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดครบหรือไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนของมูลคา
การเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม10  

บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งนี้ทุกแหงภายในระยะเวลาดําเนินการ อยางไรก็ตาม หากบริษัท
จัดการไมสามารถดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งนี้ไดทุกแหงภายในระยะเวลาดําเนินการเนื่องจาก (ก) จํานวนเงินที่
บริษัทจัดการไดรับจากการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 มีจํานวนไมเพียงพอ (ข) ผูใหเชา

                                                   
9  "สัญญาเชาหลัก" หมายถึง สัญญาเชาท่ีไดเขาทําแลวและท่ีจะเขาทําระหวางกองทุนรวม ในฐานะผูใหเชากับเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา ซ่ึงเทสโก โลตัส 

ตกลงเชาพื้นท่ีในอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและจะเชาพื้นท่ีในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมลงทุนเพื่อใชประกอบธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตและ
ศูนยอาหารของเทสโก โลตัส 

10  มูลคาการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งท่ี 1 ของกองทุนรวม หมายถึง จํานวนเงินท้ังหมดท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากการเสนอ
ขายหนวยลงทุนครั้งน้ีหากกองทุนรวมสามารถเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไดท้ังหมด 
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อสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาไมปฏิบัติตามขอตกลงในการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม และ/หรือเขาทําสัญญาเชาใหมกับกองทุนรวม (แลวแตกรณี) 
(ค) อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งนี้นั้น 
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน และ/หรือ (ง) มีเหตุอื่นใดซ่ึงรวมถึงเหตุ
สุดวิสัยที่มีผลกระทบตออสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งนี้แหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหงดวยกัน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมทุกแหงที่กองทุนรวม
สามารถลงทุนไดทั้งหมด โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่เก่ียวของ
ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจายเงิน คาตอบแทนและเงินอื่นใด หรือขอสัญญาหรือขอกําหนด
ใด ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับมติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งที่ 
1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนมูลคาการเสนอขายหนวยลงทุน
สําหรับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 

(ก) หากบริษัทจัดการรวมกับเทสโก โลตัส ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูซื้อหนวยลงทุน
เบื้องตนในตางประเทศ ไดตัดสินใจดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
ครั้งที่ 1 กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งนี้ซึ่งมีราคาซ้ือขายรวมใกลเคียงจํานวนเงินที่
กองทุนรวมไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 
1 ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยบริษัทจัดการจะเลือกรายการของอสังหาริมทรัพย
ที่จะลงทุนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งนี้ทั้งหมด (“อสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1”) และ
บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1  
ทุกแหงภายในระยะเวลาดําเนินการ 

อยางไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เลือก
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ไดทุกแหงภายในระยะเวลาดําเนินการ เนื่องจาก (ก) ผูใหเชา
อสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาไมปฏิบัติตามขอตกลงในการจดทะเบียนโอนสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม และ/หรือเขาทําสัญญาเชาใหมกับกองทุนรวม 
(แลวแตกรณี) (ข) อสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 นั้น ไมเปนไปตามที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขาย และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัยที่มี
ผลกระทบตออสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แหงใดแหงหนึ่งหรือหลาย
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แหงดวยกัน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เลือก
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ทุกแหงที่กองทุนรวมสามารถลงทุนไดทั้งหมด โดยบริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการ
จายเงิน คาตอบแทนและเงินอื่นใด หรือขอสัญญาหรือขอกําหนดใด ๆ ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับมติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งที่ 1/2555 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555  

(ข) หากบริษัทจัดการรวมกับเทสโก โลตัส ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูซื้อหนวยลงทุน
เบื้องตนในตางประเทศ ไดตัดสินใจไมดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน
ครั้งที่ 1 กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะยกเลิกการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม โดยจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ดังกลาว และคืนเงินคา
จองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายสําหรับ
การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมสั่งจาย
เฉพาะใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวภายใน 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ตามสัดสวนของเงินคา
จองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายใน
กําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง ใหบริษัทจัดการ
ชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึง
วันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซ้ือดังกลาวจนครบถวน 

ในทุกกรณี เมื่อพนระยะเวลาดําเนินการ หากกองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินภายหลังจากการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมไดลงทุน
ทั้งหมดหรือบางแหงดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะพิจารณา 

 ดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนและเฉลี่ยเงินสภาพคลองสวนเกินคืนตามสวนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะใหแกผูถือ
หนวยลงทุน ภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ หรือ 

 ดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอื่นเพิ่มเติม ภายใน 
3 เดือนนับแตวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากไมมีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอื่นภายในระยะเวลา 3 เดือน ดังกลาว 
บริษัทจัดการจะดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนและดําเนินการเฉล่ียเงินสภาพคลอง
สวนเกินคืนตามสวนใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอม
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สั่งจายเฉพาะใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วัน นับแตวันส้ินระยะเวลา 3 เดือน 
ดังกลาว  
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2.1 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

(ก) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลสรุป ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุน11 
ชื่ออสังหา 

ริมทรัพยและ
สิทธ ิ

การเชา
อสังหา 

ริมทรัพย
โครงการใหม 

จังหวัดท่ีต้ัง ลักษณะการ
ถือครองใน
ท่ีดินของ 

เทสโก โลตัส 
/ ลักษณะ

การลงทุนใน
ท่ีดินของ

กองทุนรวม 

พื้นท่ีท่ีดิน (ไร-งาน-วา) จํานวน
โฉนด 
(ฉบับ) 

ช่ือเจาของท่ีดิน 
ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพย 
และ/หรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย 
โครงการใหม 

ปท่ี 
สัญญาเชา
ท่ีดินครบ
กําหนด 
(พ.ศ.) 

ลักษณะการ
ถือครองใน
อาคารของ

เทสโก โลตัส/
ลักษณะการ

ลงทุนใน
อาคารของ
กองทุนรวม 

ปท่ีอาคาร 
ศูนยการคา

กอสราง
เสร็จ  
(พ.ศ.) 

พื้นท่ีให
เชาแก 
ผูเชา 

ระยะยาว(1) 
(ตาราง
เมตร) 

พื้นท่ี 
ใหเชา

ท้ังหมด(2) 
(ตาราง 
เมตร) 

พื้นท่ี
อาคารรวม
ท้ังหมด(3) 
(ตาราง 
เมตร) 

ราคาประเมิน(4)(5) 
(ลานบาท) 

ราคาสูงสุด
ท่ีกองทุน
รวมจะ

ลงทุน(6)(7)  
(ลานบาท) 

 

กรรมสิทธิ ์ สิทธ ิ
การเชา 

รวม บริษัท  
ซีบี  

ริชารด 
เอลลิส 

(ประเทศไทย) 
จํากัด 

บริษัท  
15  

ท่ีปรึกษา
ธุรกิจ 
จํากัด 

ภูเก็ต ภูเก็ต กรรมสิทธิ ์ 44-2-0 - 44-2-0 2 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2542 10,871 22,299 31,262 2,718.0 2,613.0 2,874.3 

ศาลายา นครปฐม กรรมสิทธิ ์ 38-3-99 - 22-3-17 2 
 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2551 8,396 17,471 25,765 1,776.0 1,615.0 1,776.5 

     16-0-82 2 นางละออ น่ิมอนงค          
นครศรี 
ธรรมราช 

นครศรีธรรมราช กรรมสิทธิ ์ 26-0-33.6 - 26-0-33.6 1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2540 2,885 15,106 21,225 1,069.0 1,075.0 1,175.9 

รังสิต-
นครนายก 

นครนายก สิทธิการเชา - 33-2-0 33-2-0 1 บริษัท เฉลิมนคร จํากัด 2578 กรรมสิทธิ ์ 2548 3,066 12,137 22,586 593.0 638.0 652.3 

บางป ู สมุทรปราการ สิทธิการเชา - 55-0-80 55-0-80 1 บริษัท ซีอารซี พรอพเพอรตี้ 
แอนด ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 

2580 กรรมสิทธิ ์ 2550 3,225 12,531 18,429 585.0 644.0 643.5 

รวม - - 109-2-32.6 88-2-80 198-1-12.6 - - - - - 28,444 79,546 119,268 6,475.0(8) 7,122.5 

 

                                                   
11  ขอมูลท่ีแสดงในตารางในขอ 2.1(ก) "รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม" น้ี มีท่ีมาจากเทสโก โลตัส เวนแตขอมูลเก่ียวกับราคาประเมิน  
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(ข) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลสรุป ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 
ชื่ออสังหาริม 
ทรัพยและ

สิทธิการเชา
อสังหาริม 

ทรัพย
โครงการเดิม 

จังหวัดท่ีต้ัง ลักษณะ
การลงทุน

ใน 
ท่ีดินของ
กองทุน

รวม 

พื้นท่ีท่ีดิน (ไร -งาน -วา) จํานวน
โฉนด 
(ฉบับ) 

ชื่อเจาของท่ีดินซึ่งเปน
อสังหาริมทรัพยและ/หรือ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิม(9) 

ปท่ี 
สัญญาเชา
ท่ีดินครบ
กําหนด 
(พ.ศ.) 

ลักษณะการ
ลงทุนใน

อาคารของ
กองทุนรวม 

ปท่ีอาคาร 
ศูนยการคา

กอสราง
เสร็จ  
(พ.ศ.) 

พื้นท่ี 
ใหเชา 

แกผูเชา 
ระยะยาว(1) 

(ตาราง
เมตร) 

พื้นท่ี 
ใหเชา

ท้ังหมด(2) 
(ตาราง 
เมตร) 

พื้นท่ี
อาคารรวม
ท้ังหมด(3) 
(ตาราง
เมตร) 

ราคาประเมิน(5)(10) 
(ลานบาท) 

ราคาท่ีกองทุน
รวมลงทุน(7)  

(บาท) 
 

กรรมสิทธิ ์ สิทธ ิ
การเชา 

รวม บริษัท ซีบ ี 
ริชารด 
เอลลิส 

(ประเทศไทย) 
จํากัด 

บริษัท 15  
ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ 
จํากัด 

 

ศรีนครินทร สมุทรปราการ กรรมสิทธิ ์ 48-1-74 - 48-1-74 3 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2542 18,903 29,480 57,374 3,040 2,930 3,011,369,500 
กระบี ่ กระบี ่ กรรมสิทธิ ์ 30-1-52 - 30-1-52 8 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2550 7,902 16,609 37,120 1,639 1,476 1,516,990,300 
ประชาชื่น กรุงเทพ 

มหานคร 
กรรมสิทธิ ์ 15-0-12 - 15-0-12 22 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2544 2,791 12,206 34,213 1,496 1,471 1,511,851,400 

รังสิต คลอง 7 ปทุมธานี กรรมสิทธิ ์ 144-1-71 - 144-1-71 2 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2550 3,394 12,274 17,859 1,028 1,053 1,056,548,700 
ทุงสง นครศรีธรรมราช กรรมสิทธิ ์ 30-2-86 - 30-2-86 10 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2551 3,799 10,562 24,975 879 866 890,049,800 
สิงหบุรี สิงหบุรี กรรมสิทธิ ์ 24-2-9 - 24-2-9 6 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2551 2,473 11,170 26,048 714 729 733,828,600 
ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ กรรมสิทธิ ์ 22-3-59 - 22-3-59 6 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2551 2,592 8,444 12,273 700 714 719,439,800 
มหาชัย สมุทรสาคร กรรมสิทธิ ์ 20-3-71 - 20-3-71 1 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2539 1,029 8,784 22,983 583 788 599,190,600 
แมสาย เชียงราย กรรมสิทธิ ์ 32-3-0 - 32-3-0 3 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2551 1,332 7,695 11,255 613 564 579,662,900 
ระนอง ระนอง กรรมสิทธิ ์ 26-0-51 - 26-0-51 1 กองทุนรวม - กรรมสิทธิ ์ 2551 1,802 7,553 11,320 544  567  559,107,500 
สมุย สุราษฎรธานี กรรมสิทธิ์

และสิทธิ
การเชา 

23-0-52 24-3-78 48-0-30 15 กองทุนรวม  
นายการุณ บรมธนรัตน 
นายคณิต บรมธนรัตน 
นางสาวดวงฤดี บรมธนรัตน 
นางจุรี บรมธนรัตน 
นางสาวเมตตา บรมธนรัตน 
นายวัชรพงษ บรมธนรัตน 
นางชอบจิตต ศิวะเดชาเทพ 
นายจักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ 
นายฤทธิรงค ศิวะเดชาเทพ 

2573 และ 
2578 

กรรมสิทธิ ์ 2545 11,706 20,616 25,732 1,180 1,318 1,212,770,000 
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ชื่ออสังหาริม 
ทรัพยและ

สิทธิการเชา
อสังหาริม 

ทรัพย
โครงการเดิม 

จังหวัดท่ีต้ัง ลักษณะ
การลงทุน

ใน 
ท่ีดินของ
กองทุน

รวม 

พื้นท่ีท่ีดิน (ไร -งาน -วา) จํานวน
โฉนด 
(ฉบับ) 

ชื่อเจาของท่ีดินซึ่งเปน
อสังหาริมทรัพยและ/หรือ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิม(9) 

ปท่ี 
สัญญาเชา
ท่ีดินครบ
กําหนด 
(พ.ศ.) 

ลักษณะการ
ลงทุนใน

อาคารของ
กองทุนรวม 

ปท่ีอาคาร 
ศูนยการคา

กอสราง
เสร็จ  
(พ.ศ.) 

พื้นท่ี 
ใหเชา 

แกผูเชา 
ระยะยาว(1) 

(ตาราง
เมตร) 

พื้นท่ี 
ใหเชา

ท้ังหมด(2) 
(ตาราง 
เมตร) 

พื้นท่ี
อาคารรวม
ท้ังหมด(3) 
(ตาราง
เมตร) 

ราคาประเมิน(5)(10) 
(ลานบาท) 

ราคาท่ีกองทุน
รวมลงทุน(7)  

(บาท) 
 

กรรมสิทธิ ์ สิทธ ิ
การเชา 

รวม บริษัท ซีบ ี 
ริชารด 
เอลลิส 

(ประเทศไทย) 
จํากัด 

บริษัท 15  
ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ 
จํากัด 

 

พิษณุโลก พิษณุโลก กรรมสิทธิ์
และสิทธิ
การเชา 

31-2-71 0-2-60 32-1-31 6 กองทุนรวม 
นายสุพจน วิจิตรเวียงรัตน 

2578 กรรมสิทธิ ์ 2539 7,236 16,864 22,010 1,099 1,077 1,106,909,500 

อมตะนคร ชลบุร ี สิทธิการเชา - 45-1-36 45-1-36 1 บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด 
(มหาชน) 

2582 กรรมสิทธิ ์ 2552 13,604 23,355 32,021 1,620 1,475 1,515,962,400 

เพชรบูรณ เพชรบูรณ สิทธิการเชา - 43-2-5 43-2-5 4 นางสาวพัชราภรณ เพชระบูรณิน 
นายไชยยศ เพชระบูรณิน 

2580 และ 
2581 

กรรมสิทธิ ์ 2551 6,498 13,686 18,984 860 682 700,939,900 

ลําลูกกา  
คลอง 6 

ปทุมธานี สิทธิการเชา - 33-1-0 33-1-0 1 บริษัท ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากัด 2580 กรรมสิทธิ ์ 2549 2,179 10,977 15,905 500 516 513,885,600 

เสนา พระนครศรี 
อยุธยา 

สิทธิการเชา - 24-2-96 24-2-96 3 นางสุวิลัย กิตติเรือง 
นางบุญรอด สงวนทรัพย  
นางสาวบุญเรือน สิทธิภูม ิ
นางสาวจุรี สิทธิภูม ิ
นายสาโรจน สิทธิภูม ิ
นายโอภาส สิทธิภูม ิ
นางนพมาส กําเหนิดคุณ  
นายวิภาค สิทธิภูม ิ

2581 กรรมสิทธิ ์ 2551 1,641 7,684 11,281 388 380 390,553,000 

พระราม 1 กรุงเทพ 
มหานคร 

สิทธิการเชา - 12-2-57 12-2-57 1 สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย 

2577 สิทธิการเชา 2547 4,095 14,151 45,651 1,026 1,005 1,024,017,500 

รวม - - 451-0-7 185-0-32 636-0-39  - -  - 92,974 232,111 427,001 17,175(8) 17,643,077,000 

หมายเหตุ  

(1) "พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พ้ืนท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาต้ังแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใชเทสโก โลตัส 

(2) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนท่ีศูนยอาหาร และพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

(3) "พ้ืนท่ีอาคารรวมท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีท้ังหมดภายในอาคารศูนยการคา ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนท่ีศูนยอาหาร พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พ้ืนท่ีสวนกลาง พ้ืนท่ีใหบริการ และพ้ืนท่ีลานจอดรถภายในอาคาร 
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(4)  รายงานการประเมินคาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม โดย บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด จัดทําข้ึนในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 และวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ  

(5) สําหรับอสังหาริมทรัพยประเภทสิทธิการเชาท่ีกองทุนรวมไดลงทุนและจะลงทุนเปนสิทธิการเชาท่ีดิน จํานวน 8 แหง ไดแก (1) โครงการสมุย (2) โครงการพิษณุโลก (3) โครงการอมตะนคร (4) โครงการเพชรบูรณ (5) โครงการลําลูกกา  คลอง 6 (6) โครงการเสนา 
(7) โครงการรังสิต-นครนายก และ (8) โครงการบางปู ผูประเมินราคาอิสระท้ังสองราย ไดทําการประเมินคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินท่ีเชาดังกลาว และใหสมมติฐานวาไมมีคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสราง เน่ืองจากคาใชจาย
ในการรื้อถอนมีมูลคาเทากับหรือนอยกวารายไดจากการขายวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสรางดังกลาว และในกรณีท่ัวไปของการรื้อถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสรางในลักษณะดังกลาว ผูรับจางรื้อถอนจะถือเอาวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสราง 
(โครงสรางเหล็กและคอนกรีต) เปนคาตอบแทน ซ่ึงถือเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสรางดังกลาวแลว ซ่ึงบริษัทจัดการมีความเห็นวาประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนและมูลคาซากจากการรื้อถอนในปจจุบันของผูประเมินราคาอิสระท้ังสองราย
ดังกลาวมีเหตุและผลเหมาะสมแลว และบริษัทจัดการจะดําเนินการติดตามตรวจสอบคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสราง โดยจะจัดใหมีสมมติฐานของคาใชจายดังกลาวในการประเมินราคาทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระทุกป และจะเปดเผย
สมมติฐานดังกลาวของผูประเมนิราคาอิสระไวในรายงานประจําป 

(6) ในการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ราคาเขาลงทุนสูงสุดของอสังหาริมทรัพยแตละแหงจะไมสูงกวาราคาประเมินตํ่าสุดท่ีไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวารอยละ 10  

(7) ราคาดังกลาวไมรวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระแกหนวยงานราชการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุน เชน คาภาษีและคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน และคาจดทะเบียนสัญญาเชาหลัก 

(8) ผลรวมของราคาประเมินท่ีนอยกวาของแตละอสังหาริมทรัพย  

(9) ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก กองทุนรวมไดเขาลงทุนและเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคาร และมีสิทธิการเชาในท่ีดิน และกรณีโครงการพระราม 1 มีสิทธิการเชาในท่ีดินและอาคาร ตามท่ีระบุ 

(10) รายงานการประเมินคาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม โดยบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด จัดทําข้ึนในวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 (ยกเวน โครงการเสนา ซ่ึงถูกจัดทําข้ึนในวันท่ี 30 ธันวาคม 2554) และวันท่ี 
9 ธันวาคม 2554 ตามลําดับ 
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แผนที่แสดงจังหวัดซึ่งเปนที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุน 
และอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุน 

 

  

2.2 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 "รายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนแตละโครงการ" 

2.3 โครงสรางรายไดและคาใชจายของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน  

(1) รายไดรวม 

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมสําหรับรอบปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 310.4 ลานบาท 334.9 ลานบาท และ 338.1 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.9 และรอยละ 1.0 ตามลําดับ สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2555 รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมเทากับ 193.3 ลานบาท ทั้งนี้ รายไดรวมดังกลาวไม
รวมรายไดคาเชาและคาบริการในสวนพื้นที่ ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เนื่องจากกอนการโอน
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมใหแกกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการใน
การใชพ้ืนที่ดังกลาว และไมรวมรายไดจากสื่อโฆษณา เนื่องจาก เมื่อพิจารณาขอมูลในอดีตของเทสโก โลตัส ที่
เกี่ยวกับรายไดจากสื่อโฆษณาที่เทสโก โลตัส ไดรับจากบริษัท วีจีไอ แอดเวอรไทซิ่ง มีเดีย จํากัด มหาชน ("วีจีไอ") 

1 ศรีนครินทร 
2 กระบี่ 
3 ประชาช่ืน 
4 รังสิตคลอง 7 
5 ทุงสง 
6 สิงหบุรี 
7 ปราณบุรี 
8 มหาชัย 
9 แมสาย 
10 ระนอง 
11 สมุย 
12 พิษณุโลก 
13 อมตะนคร 
14 เพชรบูรณ 
15 ลําลูกกา คลอง 6 
16 เสนา 
17 พระราม 1 

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

18 ภูเก็ต  
19 ศาลายา 
20  นครศรีธรรมราช 
21 รังสิต-นครนายก 
22  บางปู 

อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
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แลว ไมสามารถแยกสัดสวนระหวางรายไดจากสื่อโฆษณาสําหรับพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนที่ศูนยอาหาร และ
รายไดจากสื่อโฆษณาสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาได ทั้งนี้ รายไดจากส่ือโฆษณาเปนคาธรรมเนียมที่เทสโก โลตัส ไดรับ
จากวีจีไอ  จากการใหสิทธิแกวีจีไอแตเพียงผูเดียวในการใชพ้ืนที่โฆษณาในพื้นที่ที่กําหนด ทํากิจกรรมโฆษณาผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ณ จุดที่อนุญาตและจัดรายการวิทยุเผยแพรในศูนยการคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 พื้นที่
ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศูนยอาหาร ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ และผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคา
เชาแบบอัตราแปรผัน มีพ้ืนที่หรือเชาพ้ืนที่คิดเปนรอยละ 58.4 รอยละ 5.9 รอยละ 16.3 และรอยละ 19.3 ของพื้นที่
ใหเชาทั้งหมดตามลําดับ โดยสวนที่เหลืออีกรอยละ 0.2 เปนพ้ืนที่วาง 

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงโครงสรางรายไดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมสําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว โดยไม
รวมรายไดคาเชาและคาบริการในสวนพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนที่ศูนยอาหาร 

รายได 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2553 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันท่ี 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะตั้งแต 
วันที่ 1 มีนาคม 
2555 จนถึงวันท่ี  

31 สิงหาคม 2555 
ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

รายไดคาเชาและคาบริการผูเชา 
ระยะยาว(1)ท่ีกําหนดอัตราคาเชา
แบบคงท่ี 

145.4 46.9 151.7 45.3 156.2 46.2 87.6 45.3 

รายไดคาเชาและคาบริการผูเชา 
ระยะยาว(1) ท่ีกําหนดอัตราคาเชา
แบบแปรผัน 

85.7 27.6 96.7 28.9 101.2 29.9 54.1 28.0 

รายไดคาบริการผูใชพ้ืนท่ีชั่วคราว 74.7 24.0 81.7 24.4 77.0 22.8 49.4 25.6 
รายไดจากผูเชาปายและ 
สื่อโฆษณา 

2.8 0.9 3.1 0.9 3.3 1.0 1.6 0.8 

รายไดอ่ืน ๆ(2) 1.8 0.6 1.7 0.5 0.4 0.1 0.6 0.3 
รายไดรวม 310.4 100.0 334.9 100.0 338.1 100.0 193.3 100.0 

หมายเหต ุ

(1) ผูเชาระยะยาว หมายถึง ผูเชาพื้นท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไป ท่ีไมใชเทสโก โลตัส 

(2) ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ เน่ืองจากเมื่อพิจารณาขอมูลในอดีตของเทสโก โลตัส ท่ีเก่ียวกับรายไดจากส่ือโฆษณาท่ีเทสโก โลตัส 
ไดรับจากวีจีไอแลว ไมสามารถแยกสัดสวนระหวางรายไดจากส่ือโฆษณาสําหรับพื้นท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพื้นท่ีศูนยอาหาร และรายไดจาก 
ส่ือโฆษณาสําหรับพื้นท่ีศูนยการคาได 

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ ผู เชา 
ระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว สําหรับรอบปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554  
มีคาเทากับรอยละ 4.3 รอยละ 12.8 และรอยละ 9.4 ตามลําดับ อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจาก 
ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว 
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สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 มีคาเทากับรอยละ 2.9 รอยละ 4.7 และรอยละ -5.8 ตามลําดับ ทั้งนี้ 
แมรายไดที่ลดลงจากผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 จะเปนผลมาจากเหตุอุทกภัย 
แตอัตราการเติบโตของรายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมยังคงมีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 1.0 

สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2555 อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการ
จากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่
ชั่วคราว คิดเปนรอยละ 6.1 รอยละ 0.1 และรอยละ 29.5 ตามลําดับ จากชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอนหนา 

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมสําหรับรอบปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับ
รอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 805.4 ลานบาท 926.6 ลานบาท และ 1,043.6 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 15.0 และรอยละ 12.6 ตามลําดับ สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 
2555 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2555 รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมเทากับ 543.9 ลานบาท ทั้งนี้ รายได
รวมดังกลาวไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการในสวนพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนที่ศูนยอาหาร เนื่องจากกอนการ
โอนอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมใหแกกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพ้ืนที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการ
ในการใชพ้ืนที่ดังกลาว และไมรวมรายไดจากสื่อโฆษณา เนื่องจาก เมื่อพิจารณาขอมูลในอดีตของเทสโก โลตัส ที่
เกี่ยวกับรายไดจากสื่อโฆษณาที่เทสโก โลตัส ไดรับจากวีจีไอแลว ไมสามารถแยกสัดสวนระหวางรายไดจากสื ่อ
โฆษณาสําหรับพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร และรายไดจากสื่อโฆษณาสําหรับพื้นที่ศูนยการคาได  
ทั้งนี้ รายไดจากสื่อโฆษณาเปนคาธรรมเนียมที่เทสโก โลตัส ไดรับจากวีจีไอ จากการใหสิทธิแกวีจีไอแตเพียงผูเดียว
ในการใชพ้ืนที่โฆษณาในพ้ืนที่ที่กําหนด ทํากิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ จุดที่อนุญาตและจัดรายการ
วิทยุเผยแพรในศูนยการคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศูนยอาหาร ผูเชาระยะยาว 
ที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ และผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบอัตราแปรผัน มีพ้ืนที่หรือเชาพื้นที่คิด
เปนรอยละ 53.8 รอยละ 6.2 รอยละ 21.0 และรอยละ 18.3 ของพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดตามลําดับ โดยสวนที่เหลืออีก
รอยละ 0.7 เปนพื้นที่วาง   

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงโครงสรางรายไดของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมสําหรับระยะเวลาตามที่ระบุไว โดยไมรวม
รายไดคาเชาและคาบริการในสวนพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนที่ศูนยอาหาร 

รายได 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันท่ี 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะตั้งแต 
วันที่ 1 มีนาคม 
2555 จนถึงวันท่ี  

31 สิงหาคม 2555(3) 
ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

รายไดคาเชาและคาบริการผูเชา
ระยะยาวท่ีกําหนดอัตราคาเชา 
แบบคงท่ี(1) 

435.2 54.0 503.0 54.3 555.1 53.2 281.9 51.8 
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รายได 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันท่ี 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะตั้งแต 
วันที่ 1 มีนาคม 
2555 จนถึงวันท่ี  

31 สิงหาคม 2555(3) 
ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

รายไดคาเชาและคาบริการผูเชา
ระยะยาวท่ีกําหนดอัตราคาเชา 
แบบแปรผัน(1) 

212.8 26.4 245.3 26.5 283.7 27.2 147.2 27.1 

รายไดคาบริการผูใชพ้ืนท่ีชั่วคราว 142.7 17.7 164.8 17.8 190.0 18.2 110.3 20.3 
รายไดจากผูเชาปาย 
และสื่อโฆษณา 

7.3 0.9 8.6 0.9 8.9 0.8 4.5 0.8 

รายไดอ่ืน ๆ(2) 7.5 0.9 4.8 0.5 5.9 0.6 0.0 0.0 
รายไดรวม 805.4 100.0 926.6 100.0 1,043.6 100.0 543.9 100.0 

หมายเหต ุ

(1) ผูเชาระยะยาว หมายถึง ผูเชาพื้นท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไป ท่ีไมใชเทสโก โลตัส 

(2) ไมรวมรายไดคาธรรมเ นียมจากวีจีไอ เน่ืองจาก เมื่อพิจารณาขอมูลในอดีตของเทสโก โลตัส ท่ีเ ก่ียวกับรายไดจากส่ือโฆษณาท่ี 
เทสโก โลตัส ไดรับจากวีจีไอแลว  ไมสามารถแยกสัดสวนระหวางรายไดจากส่ือโฆษณาสําหรับพื้นท่ีไฮเปอรมา รเ ก็ต และพื้นท่ี 
ศูนยอาหาร และรายไดจากส่ือโฆษณาสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาได 

(3) เทสโก โลตัสเชาพื้นท่ีไฮเปอรมารเก็ตและพื้นท่ีศูนยอาหารในอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมจากกองทุนรวม ต้ังแตวันท่ี 14 มีนาคม 2555   รายได
คาเชาพื้นท่ีไฮเปอรมารเ ก็ตและพื้นท่ีศูนยอาหารท่ีกองทุนรวมไดรับจากเทสโก โลตัสสําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 13 มีนาคม 2555   ถึงวันท่ี  
31 สิงหาคม 2555  คิดเปนจํานวน 262.6 ลานบาท 

ทั้งนี้  อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่ กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่  
ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 
มีคาเทากับรอยละ 15.6 รอยละ 15.3 และรอยละ 15.5 ตามลําดับ หากไมคิดรวมรายไดจากโครงการอมตะนครซึ่ง
เริ่มเปดดําเนินการในปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชา
ระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว 
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีคาเทากับรอยละ 7.3 รอยละ 7.8 และรอยละ 10.6 ตามลําดับ อัตรา
การเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนด
อัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพ้ืนที่ชั่วคราว สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 อยูที่รอยละ 10.4  
รอยละ 15.6 และรอยละ 15.3 ตามลําดับ 

สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2555 อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการ
จากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่
ชั่วคราว คิดเปนรอยละ 7.0 รอยละ 6.1 และรอยละ 30.9 ตามลําดับ จากระยะเวลาเดียวกันของปกอนหนา 
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(ค) อสังหาริมทรัพยทั้งหมด 

รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและอสังหาริมทรพัยโครงการใหม ("อสังหาริมทรัพยทั้งหมด") สําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 1,115.8 
ลานบาท 1,261.5 ลานบาท และ 1,381.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 13.0 และรอยละ 9.5 
ตามลําดับ สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 รายไดรวมของอสังหาริมทรัพย
ทั้งหมดเทากับ 737.2 ลานบาท ทั้งนี้ รายไดรวมดังกลาวไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการในสวนพ้ืนที่ไฮเปอร 
มารเก็ต และพ้ืนที่ศูนยอาหาร เนื่องจาก กอนการโอนอสังหาริมทรัพยแตละแหงใหแกกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปน
เจาของพ้ืนที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพ้ืนที่ดังกลาว และไมรวมรายไดจากสื่อโฆษณา เนื่องจาก 
เมื่อพิจารณาขอมูลในอดีตของเทสโก โลตัส ที่เกี่ยวกับรายไดจากส่ือโฆษณาที่เทสโก โลตัส ไดรับจากวีจีไอแลว ไม
สามารถแยกสัดสวนระหวางรายไดจากสื่อโฆษณาสําหรับพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนที่ศูนยอาหาร และรายไดจาก
สื่อโฆษณาสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาได  ทั้งนี้ รายไดจากสื่อโฆษณาเปนคาธรรมเนียมที่เทสโก โลตัส ไดรับจากวีจีไอ 
จากการใหสิทธิแกวีจีไอแตเพียงผูเดียวในการใชพื้นที่โฆษณาในพื้นที่ที่กําหนด ทํากิจกรรมโฆษณาผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ณ จุดที่อนุญาตและจัดรายการวิทยุเผยแพรในศูนยการคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 พ้ืนที่ไฮเปอร
มารเก็ต พ้ืนที่ศูนยอาหาร ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ และผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชา
แบบอัตราแปรผัน มีพื้นที่หรือเชาพื้นที่คิดเปนรอยละ 54.9 รอยละ 6.1 รอยละ 19.8 และรอยละ 18.6 ของพ้ืนที่ให
เชาทั้งหมดตามลําดับ โดยสวนที่เหลืออีกรอยละ 0.6 เปนพ้ืนที่วาง   

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงโครงสรางรายไดของอสังหาริมทรัพยทั้งหมด สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว โดยไมรวม
รายไดคาเชาและคาบริการในสวนพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนที่ศูนยอาหาร 

รายได 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันท่ี 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะตั้งแต 
วันที่ 1 มีนาคม 
2555 จนถึงวันท่ี  

31 สิงหาคม 2555 
ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

รายได
รวม 

รายไดคาเชาและคาบริการผูเชา
ระยะยาวท่ีกําหนดอัตราคาเชา 
แบบคงท่ี(1) 

580.6 52.0 654.7 51.9 711.3 51.5 369.5 50.1 

รายไดคาเชาและคาบริการผูเชา
ระยะยาวท่ีกําหนดอัตราคาเชา 
แบบแปรผัน(1) 

298.5 26.8 342.0 27.1 384.9 27.8 201.3 27.3 

รายไดคาบริการผูใชพ้ืนท่ีชั่วคราว 217.4 19.5 246.5 19.6 267.0 19.3 159.7 21.7 
รายไดจากผูเชาปาย 
และสื่อโฆษณา 

10.1 0.9 11.7 0.9 12.2 0.9 6.1 0.8 

รายไดอ่ืน ๆ(2) 9.2 0.8 6.6 0.5 6.3 0.5 0.6 0.1 
รายไดรวม 1,115.8 100.0 1,261.5 100.0 1,381.7 100.0 737.2 100.0 
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หมายเหต ุ

(1) ผูเชาระยะยาว หมายถึง ผูเชาพื้นท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไป ท่ีไมใชเทสโก โลตัส 

(2) ไมรวมรายไดคาธรรมเ นียมจากวีจีไอ เน่ืองจาก เมื่อพิจารณาขอมูลในอดีตของเทสโก โลตัส ท่ีเ ก่ียวกับรายไ ดจากส่ือโฆษณาท่ี 
เทสโก โลตัส ไดรับจากวีจีไอแลว  ไมสามารถแยกสัดสวนระหวางรายไดจากส่ือโ ฆษณาสําหรับพื้นท่ีไฮเปอรมารเ ก็ต และพื้นท่ี 
ศูนยอาหาร และรายไดจากส่ือโฆษณาสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาได 

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงรายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมและอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมแตละแหง 
สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว โดยไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการในสวนพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนที่ศูนย
อาหาร 

รายไดรวมของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมและอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิมแตละแหง (ลานบาท) 

สําหรับป
ส้ินสุด 

วันที่ 28 
กุมภาพันธ 

2553 

สําหรับป
สิ้นสุด 

วันที่ 28 
กุมภาพันธ 

2554 

สําหรับป
ส้ินสุด 

วันท่ี 29 
กุมภาพันธ 

2555 

สําหรับระยะ
ตั้งแต  

1 มีนาคม 
2554 จนถึง

วันท่ี 31 
สิงหาคม

2554 

สําหรับระยะ
ตั้งแต  

1 มีนาคม 
2555 จนถึง

วันที่ 31 
สิงหาคม 

2555 
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
ภูเก็ต 107.7 122.3 136.1 64.6 68.2 
ศาลายา 84.7 90.5 78.8 51.9 56.3 
นครศรีธรรมราช 31.9 34.8 36.6 16.9 21.0 
รังสิต-นครนายก 50.1 50.9 44.1 23.6 26.0 
บางปู 36.0 36.4 42.5 20.5 21.8 
รายไดรวมทั้งหมดสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

310.4 334.9 338.1 177.5 193.3 

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 
ศรีนครินทร 158.7 174.2 199.1 94.5 107.6 
กระบ่ี 71.6 78.9 89.3 42.9 47.1 
ประชาชื่น 59.2 63.3 67.5 32.7 33.7 
รังสิต คลอง 7 44.0 47.5 52.2 24.5 28.1 
ทุงสง 43.7 45.1 54.1 25.6 27.4 
สิงหบุรี 28.0 30.5 35.4 16.2 18.6 
ปราณบุรี 35.1 37.7 42.3 19.7 21.6 
มหาชัย 27.3 27.1 27.0 12.2 14.5 
แมสาย 14.6 17.0 20.3 9.3 10.0 
ระนอง 24.5 28.9 30.6 14.5 14.9 
สมุย 74.5 75.5 79.9 38.3 42.1 
พิษณุโลก 32.6 36.8 43.4 22.6 19.3 
อมตะนคร 37.9 100.2 124.5 59.5 66.9 
เพชรบูรณ 44.8 50.5 57.8 25.5 30.1 
ลําลูกกา คลอง 6 26.4 28.0 28.7 13.6 16.0 
เสนา 19.4 19.8 21.8 9.5 10.9 
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รายไดรวมของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมและอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิมแตละแหง (ลานบาท) 

สําหรับป
ส้ินสุด 

วันที่ 28 
กุมภาพันธ 

2553 

สําหรับป
สิ้นสุด 

วันที่ 28 
กุมภาพันธ 

2554 

สําหรับป
ส้ินสุด 

วันท่ี 29 
กุมภาพันธ 

2555 

สําหรับระยะ
ตั้งแต  

1 มีนาคม 
2554 จนถึง

วันท่ี 31 
สิงหาคม

2554 

สําหรับระยะ
ตั้งแต  

1 มีนาคม 
2555 จนถึง

วันที่ 31 
สิงหาคม 

2555 

พระราม 1 63.2 65.7 69.8 33.2 35.1 
รายไดรวมทั้งหมดสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

805.4 926.6 1,043.6 494.3 543.9 

รายไดรวมทั้งหมดสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม  
และอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

1,115.8 1,261.5 1,381.7 671.8 737.2 

(2) คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยทั้งโครงการ (ซ่ึงไดแกพ้ืนที่ศูนยการคา พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่
ศูนยอาหาร) 

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

ในอดีตที่ผานมา การบันทึกคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยเปนการรวมคาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยของทั้งโครงการ ซึ่งรวมถึงการบริหารพื้นที่ศูนยการคา พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนที่ศูนยอาหาร 
โดยคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยทั้งโครงการของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 172.6 ลานบาท 167.6 
ลานบาท และ 169.7 ลานบาท ตามลําดับ หรือลดลงรอยละ 2.9 และเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 ตามลําดับ สําหรับ
ระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยทั้งโครงการ
ของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมเทากับ 92.9 ลานบาท 

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยทั้งโครงการของอสังหาริมทรัพย 
โครงการใหมสําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว 

คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

ทั้งโครงการ 

สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะตั้งแต
วันท่ี 1 มีนาคม 
2555 จนถึงวันที่ 

31 สิงหาคม 2555 
ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

คาทําความสะอาด 24.9 14.4 22.9 13.6 21.4 12.6 11.6 12.5 
คารักษาความปลอดภัย 16.2 9.4 15.5 9.3 14.7 8.6 6.3 6.8 
คาเบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย 1.5 0.9 1.7 1.0 2.9 1.7 1.8 2.0 
คาสนับสนุนการขาย 4.8 2.8 3.8 2.2 2.5 1.5 2.0 2.1 
คาใชจายในการซอมแซมและ 16.2 9.4 15.9 9.5 17.0 10.0 8.3 8.9 
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คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

ทั้งโครงการ 

สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะตั้งแต
วันท่ี 1 มีนาคม 
2555 จนถึงวันที่ 

31 สิงหาคม 2555 
ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

บํารุงรักษา 
คาใชจายวัสดุส้ินเปลือง 3.0 1.7 3.1 1.9 2.8 1.7 1.6 1.7 
คาสาธารณูปโภค 106.0 61.4 104.7 62.5 108.4 63.9 61.3 66.0 
รวม 172.6 100.0 167.6 100.0 169.7 100.0 92.9 100.0 

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

ในอดีตที่ผานมา การบันทึกคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย เปนการ รวมคาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยของทั้งโครงการซ่ึงรวมถึงการบริหารพ้ืนที่ศูนยการคา พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร โดย
คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยทั้งโครงการของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 517.8 ลานบาท 533.4 
ลานบาท และ 535.6 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 และรอยละ 0.4 ตามลําดับ  

ตารางตอไปนี้แสดงถึงรายละเ อียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยทั้งโครงการของอสังหาริมทรัพย 
โครงการเดิมสําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว 

คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

ทั้งโครงการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 29 
กุมภาพันธ 2555 

ลานบาท รอยละของ
คาใชจาย

รวม 

ลานบาท รอยละของ
คาใชจาย

รวม 

ลานบาท รอยละของ
คาใชจาย

รวม 
คาทําความสะอาด 87.7 16.9 86.4 16.2 77.7 14.5 
คารักษาความปลอดภัย 50.1 9.7 49.5 9.3 46.8 8.7 
คาเบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย 3.7 0.7 4.5 0.9 7.6 1.4 
คาสนับสนุนการขาย 31.8 6.1 28.1 5.3 16.3 3.0 
คาใชจายในการซอมแซมและ
บํารุงรักษา 

40.0 7.7 40.2 7.5 44.1 8.2 

คาใชจายวัสดุส้ินเปลือง 10.6 2.1 12.8 2.4 12.3 2.3 
คาสาธารณูปโภค 293.9 56.8 311.9 58.5 330.7 61.7 
รวม 517.8 100.0 533.4 100.0 535.6 100.0 

(3) คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคา 

ภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยแตละแหงใหแกกองทุนรวมแลว เทสโก โลตัส ในฐานะ
ผูเชาพื้นที่ จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต
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และพ้ืนที่ศูนยอาหาร สําหรับอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ ("พื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส") ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวใน
สัญญาเชาหลัก และกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ที่เหลืออ่ืน
นอกจากพ้ืนที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส ("พื้นที่ศูนยการคา") สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม ภายหลังการจัดตั้ง
กองทุนรวม บริษัทจัดการไดจัดใหมีระบบใหมเพ่ือกําหนด และบันทึกคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยเพ่ือแบง
คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพ้ืนที่ศูนยการคาอยางถูกตอง โดย
ระบบใหมดังกลาวรวมถึงการติดต้ังมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดน้ําเพิ่ม ตลอดจนการแยกทําสัญญาบริการที่เก่ียวของ
ตาง ๆ ใหม เพ่ือแยกการบริการระหวางพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคาอยางชัดเจน นอกจากนี้ 
สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม บริษัทจัดการจะจัดใหมีการติดต้ังมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดน้ําเพ่ิมเพื่อแบง
คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหม และดําเนินการเจรจาแยกสัญญาบริการตาง ๆ ระหวางพ้ืนที่ศูนยการคาและพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต ซึ่ง
กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาโดยเร็วภายหลังจากที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหมเปนที่เรียบรอยแลว 

อนึ่ง ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาในอดีตกอนการเขาลงทุนของ
กองทุนรวมเปนการคํานวณจากบัญชีบริหารของเทสโก โลตัส และเปนไปตามสมมติฐานที่ใชในการจัดสรรคาใชจาย
ในการบริหารอสังหาริมทรัพยระหวางพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคา ซึ่งสมมติฐานดังกลาวที่
สําคัญมีดังนี ้

สมมติฐานสําคัญสําหรับการจัดสรรคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาในอดีต 

 คาทําความสะอาด ชวงระยะเวลากอนการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตละแหง
ใหแกกองทุนรวม สัญญาการใหบริการทําความสะอาดสําหรับพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และสัญญาการ
ใหบริการทําความสะอาดสําหรับพื้นที่ศูนยการคา มีการทําสัญญาแยกออกจากกันอยางชัดเจน การแบง
บันทึกคาทําความสะอาดสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาจึงเปนไปตามขอมูลในอดีตที่มีการบันทึกแยกตาม
สัญญาใหบริการดังกลาว  

 คารักษาความปลอดภัย การแบงบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับคารักษาความปลอดภัยระหวางพื้นที่ใหเชาแก
เทสโก โลตัส และพ้ืนที่ศูนยการคา เปนไปตามจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบในแตละ
พ้ืนที ่

 คาเบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย ในวันที่มีการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหแก
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดรับความคุมครองจากการ
ประกันภัย ภายใตความคุมครองตามการประกันภัยเดียวกันกับที่เทสโก โลตัส ไดดําเนินการสําหรับ
ทรัพยสินของเทสโก โลตัสเอง โดยคาเบี้ยประกันภัยที่กองทุนรวมตองชําระจะแบงโดยเทียบราคาตนทุน
ของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมกับราคาตนทุนของทรัพยสินทั้งหมด
ของเทสโก โลตัส ที่ไดเอาประกันภัยไว รวมถึงคาใชจายในการเอาความคุมครองประกันภัยอื่น ๆ เพ่ิมเติม
ของกองทุนรวม 
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 คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษา คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาที่เก่ียวเนื่องกับสัญญา
บริการสําหรับอุปกรณและเครื่องจักรที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมนั้นจะเปนคาใชจายของ
กองทุนรวม นอกจากนี้ คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับอะไหลที่ใชในพ้ืนที่
ศูนยการคาและหองอุปกรณและเครื่องจักรจะเปนคาใชจายของกองทุนรวมเชนกัน 

 คาสาธารณูปโภค คาสาธารณูปโภคโดยหลักเปนคาไฟฟา สําหรับการทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 
การจัดใหมีแสงสวาง และเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ โดยการแบงบันทึกคาไฟฟาและคาน้ําประปาระหวางพื้นที่
ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพ้ืนที่ศูนยการคาเปนไปตามสมมติฐานที่ปรับปรุงใหม ซึ่งคํานวณโดยอาศัย
ขอมูลในอดีตที่เทสโก โลตัสและกองทุนรวม ไดบันทึกการใชไฟฟาและการใชน้ําประปาในแตละพื้นที่ 
รวมถึงขอมูลทีไ่ดรับภายหลังจากการติดต้ังมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดน้ําเพิ่มเติมแลว 

ทั้งนี้ คาสนับสนุนการขาย และคาใชจายวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่ศูนยการคาจะเปนไปตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงในสวนที่เกี่ยวกับพื้นที่ศูนยการคา 

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม สําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 
เทากับ 64.0 ลานบาท 62.8 ลานบาท และ 60.2 ลานบาท ตามลําดับ หรือลดลงรอยละ 1.8 และรอยละ 
4.5 ตามลําดับ โดยสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2555 คาใชจายใน
การบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมเทากับ 34.5 ลานบาท  

ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว 

คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยสําหรับ

พ้ืนที่ศูนยการคา 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะตั้งแต 
วันที่ 1 มีนาคม 
2555 จนถึงวันท่ี  

31 สิงหาคม 2555 
ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

คาทําความสะอาด 6.6 10.3 6.1 9.7 5.7 9.4 4.3 12.5 
คารักษาความปลอดภัย 7.2 11.2 6.9 11.0 6.9 11.5 2.3 6.6 
คาเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย 

0.8 1.3 1.0 1.6 1.6 2.6 1.0 3.0 

คาสนับสนุนการขาย 4.5 7.1 3.6 5.7 1.6 2.7 1.6 4.6 
คาใชจายในการซอมแซม
และบํารุงรักษา 

8.0 12.5 8.1 12.9 7.6 12.6 4.0 11.5 

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง 2.8 4.3 2.9 4.6 2.7 4.5 1.5 4.3 
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คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยสําหรับ

พ้ืนที่ศูนยการคา 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะตั้งแต 
วันที่ 1 มีนาคม 
2555 จนถึงวันท่ี  

31 สิงหาคม 2555 
ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลาน
บาท 

รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

คาสาธารณูปโภค 34.1 53.3 34.2 54.5 34.1 56.7 19.8 57.5 
รวม 64.0 100.0 62.8 100.0 60.2 100.0 34.5 100.0 

หมายเหตุ  คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มท่ีสามารถขอคืนได 
โดยกองทุนรวมไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเ พ่ิมดังกลาวได เ น่ืองจากกองทุนรวมไมสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดตามกฎหมายภาษี 

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม สําหรับ
รอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 
เทากับ 205.8 ลานบาท 215.0 ลานบาท และ 204.7 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 และ
ลดลงรอยละ 4.8 ตามลําดับ 

ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว 

คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยสําหรับ

พ้ืนท่ีศูนยการคา 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 29 
กุมภาพันธ 2555 

ลานบาท รอยละของ
คาใชจายใน
การบริหาร

อสังหา 
ริมทรัพย

สําหรับพื้นที่
ศูนยการคา 

ลานบาท รอยละของ
คาใชจายใน
การบริหาร

อสังหา 
ริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา 

ลานบาท รอยละของ
คาใชจายใน
การบริหาร

อสังหา 
ริมทรัพย

สําหรับพ้ืนที่
ศูนยการคา 

คาทําความสะอาด 24.5 11.9 25.8 12.0 19.8 9.7 
คารักษาความปลอดภัย 24.5 11.9 25.2 11.7 25.1 12.2 
คาเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย 

2.2 1.1 2.6 1.2 4.4 2.2 

คาสนับสนุนการขาย 29.6 14.4 25.2 11.7 12.8 6.3 
คาใชจายในการซอมแซม
และบํารุงรักษา 

19.4 9.4 19.7 9.2 20.8 10.1 

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง 10.0 4.9 12.0 5.6 11.3 5.5 
คาสาธารณูปโภค 95.8 46.5 104.5 48.6 110.5 54.0 
รวม 205.8 100.0 215.0 100.0 204.7 100.0 
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หมายเหตุ  คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มท่ีสามารถขอคืนได 
โดยกองทุนรวมไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเ พ่ิมดังกลาวได เ น่ืองจากกองทุนรวมไมสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดตามกฎหมายภาษี 

ภายหลังการจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนรวม บริษัทจัดการไดจัดใหมีการติดต้ังมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดน้ํา
เพิ่มเติม เพ่ือแบงบันทึกปริมาณการใชไฟฟาและน้ําประปา ระหวางพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นท ี่
ศูนยการคา ซ่ึงคาไฟฟานั้นเปนไปตามการคํานวณปริมาณการใชไฟฟาและอัตราคาไฟฟาที่รัฐบาลประกาศ
กําหนด อนึ่ง การแบงบันทึกคาไฟฟาและคาน้ําประปาระหวางพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพ้ืนที่
ศูนยการคาเปนไปตามสมมติฐานที่ปรับปรุงใหม ซึ่งคํานวณโดยอาศัยขอมูลในอดีตที่เทสโก โลตัสและ
กองทุนรวม ไดบันทึกการใชไฟฟาและการใชน้ําประปาในแตละพื้นที่ รวมถึงขอมูลที่ไดรับภายหลังจากการ
ติดต้ังมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดน้ําเพ่ิมเติมแลว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไดปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ 
คาสาธารณูปโภคในอดีตใหมสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมดังแสดงในตาราง
ตามสมมติฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาว 

ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง วันที่  
31 สิงหาคม 2555 คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิมเทากับ 109.2 ลานบาท  

ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว 

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย
สําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคา 

สําหรับระยะตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 จนถึง 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 

ลานบาท รอยละของคาใชจายในการ
บริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับ

พื้นที่ศูนยการคา 
คาทําความสะอาด 14.5 13.2 
คารักษาความปลอดภัย 11.3 10.4 
คาเบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย 4.7 4.3 
คาสนับสนุนการขาย 4.3 3.9 
คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษา 8.4 7.7 
คาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง 3.7 3.4 
คาสาธารณูปโภค 62.3 57.1 
รวม 109.2 100.0 

หมายเหตุ  คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มท่ีสามารถขอคืนได 
โดยกองทุนรวมไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเ พ่ิมดังกลาวได เ น่ืองจากกองทุนรวมไมสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดตามกฎหมายภาษี 
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(ค) อสังหาริมทรัพยทั้งหมด 

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยทั้งหมด สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 
269.8 ลานบาท 277.8 ลานบาท และ 264.8 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 และลดลง 
รอยละ 4.7 ตามลําดับ โดยสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2555 
คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยทั้งหมดเทากับ 143.7 
ลานบาท  

ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาของ
อสังหาริมทรัพยทั้งหมด สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว 

คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยสําหรับ

พ้ืนที่ศูนยการคา 

สําหรบัปสิ้นสุดวันท่ี  
28 กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  
29 กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะต้ังแตวันที่  
1 มีนาคม 2555 จนถึง

วันที่  
31 สิงหาคม 2555 

ลาน
บาท 

รอยละของ
คาใชจาย 
ในการ
บริหาร
อสังหา 

ริมทรัพย
สําหรับพื้นที่
ศูนยการคา 

ลาน
บาท 

รอยละของ
คาใชจาย 
ในการ
บริหาร
อสังหา 

ริมทรัพย
สําหรับพ้ืนที่
ศูนยการคา 

ลาน
บาท 

รอยละของ
คาใชจาย 
ในการ
บริหาร
อสังหา 

ริมทรัพย
สําหรับพื้นที่
ศูนยการคา 

ลาน
บาท 

รอยละของ
คาใชจาย 
ในการ
บริหาร
อสังหา 

ริมทรัพย
สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา 

คาทําความสะอาด 31.1 11.5 31.9 11.5 25.5 9.6 18.8 13.1 
คารักษาความปลอดภัย 31.7 11.8 32.1 11.5 32.0 12.1 13.6 9.5 
คาเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย 

3.0 1.1 3.6 1.3 6.0 2.3 5.7 4.0 

คาสนับสนุนการขาย 34.1 12.7 28.8 10.4 14.4 5.4 5.9 4.1 
คาใชจายในการซอมแซม
และบํารุงรักษา 

27.4 10.1 27.8 10.0 28.3 10.7 12.4 8.6 

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง 12.8 4.7 14.9 5.4 14.0 5.3 5.2 3.6 
คาสาธารณูปโภค 129.9 48.1 138.7 49.9 144.6 54.6 82.1 57.2 
รวม 269.8 100.0 277.8 100.0 264.8 100.0 143.7 100.0 

หมายเหตุ  คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นท่ีศูนยการคาดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มท่ีสามารถขอคืนได โดยกองทุนรวม
ไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวได เน่ืองจากกองทุนรวมไมสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไดตามกฎหมายภาษี 
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2.4 อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ีย  

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

ตารางดังตอไปนี้ แสดงขอมูลอัตราการเชาพ้ืนที่เฉลี่ยของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมสําหรับรอบปส้ินสุด ณ วันที่ 
28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 และระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 
2555 

 สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะเวลา 
หกเดือน สิ้นสุดวันที่  
31 สิงหาคม 2555 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย(1)ของพื้นท่ีให
เชาแกผูเชาระยะยาวของ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม(2)(3) 

(รอยละ) 

97.2 99.4 99.5 99.2 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย(1)ของพื้นท่ีให
เชาท้ังหมดของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหม(2)(4) (รอยละ) 

99.0 99.8 99.8 99.7 

หมายเหตุ 

(1) คํานวณดวยวิธีการถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (weighted average) โดยถัวเฉล่ียอัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียดวยพื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว หรือพื้นท่ี
ใหเชาท้ังหมดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (แลวแตกรณี) 

(2) อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นท่ี ณ วันส้ินเดือน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

(3) "พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พ้ืนท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไป  
ท่ีไมใชเทสโก โลตัส 

(4) "พื้นท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร และพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

ตารางดังตอไปนี้ แสดงขอมูลอัตราการเชาพ้ืนที่เฉลี่ยของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมสําหรับรอบปส้ินสุด ณ วันที่ 
28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 และระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 
2555 

 

สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะเวลา 
หกเดือน สิ้นสุดวันท่ี  
31 สิงหาคม 2555(5) 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย(1)ของพื้นท่ีให
เชาแกผูเชาระยะยาวของ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม(2)(3) 

(รอยละ) 

98.3 97.6 97.0 97.2 
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สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

สําหรับระยะเวลา 
หกเดือน สิ้นสุดวันท่ี  
31 สิงหาคม 2555(5) 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย(1)ของพื้นท่ีให
เชาท้ังหมดของอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิม(2)(4) (รอยละ) 

99.3 99.0 98.8 98.9 

หมายเหต ุ

(1) คํานวณดวยวิธีการถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (weighted average) โดยถัวเฉล่ียอัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียดวยพื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว หรือพื้นท่ี
ใหเชาท้ังหมดของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม (แลวแตกรณี) 

(2) อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ียคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นท่ี ณ วันส้ินเดือน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

(3) "พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พ้ืนท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไป  
ท่ีไมใชเทสโก โลตัส 

(4) "พื้นท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร และพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

(5) ในป 2554 พื้นท่ีวางในโครงการอมตะนครมีจํานวนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผูเชาเดิมไดยกเลิกสัญญาเชาและบริการของพื้นท่ีภายนอกอาคาร ซ่ึงมี
จํานวนพื้นท่ีเชาเทากับ 1,800 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 8 ของพื้นท่ีใหเชาท้ังหมดของโครงการอมตะนคร อยางไรก็ตาม จากขอมูล ณ 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดจัดใหกองทุนรวมมีการเขาทําสัญญาเชากับบรรดาผูเชารายใหมสําหรับพื้นท่ีวางภายนอก
อาคารดังกลาวคิดเปนรอยละ 68 ของพื้นท่ีวางภายนอกอาคารดังกลาว ซ่ึงสัญญาเชาใหมไดเริ่มสรางรายไดใหแกกองทุนรวมตั้งแตไตรมาสท่ี 
2 ของรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 

2.5 ขอมูลเกี่ยวกับผูเชา 

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

อสังหาริมทรัพยโครงการใหมมีผูเชาที่มีช่ือเสียงและมีผลประกอบการที่ชัดเจนหลายราย โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2555 มีผูเชาระยะยาวรวมทั้งสิ้น 317 ราย ผูเชาระยะยาวที่สําคัญของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมนอกเหนือจาก
เทสโก โลตัส ประกอบดวยผูประกอบธุรกิจหลายประเภท เชน (1) ธุรกิจจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม ไดแก 
ภัตตาคารเอ็มเค รานอาหารยัม เรสเทอรองต และรานอาหารฮะจิบังราเมน (2) ธุรกิจบริการดานความบันเทิง ไดแก 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ (3) ธุรกิจบริการทางการเงินตาง ๆ ไดแก ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย (4) ธุรกิจ
จําหนายเสื้อผาและเครื่องประดับ ไดแก บาจา และหางแวนท็อปเจริญ (5) ธุรกิจสุขภาพและความงาม ไดแก บูทส 
และวัตสัน และ (6) ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ เชน สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง ไดแก โฮมโปร 

ผูเชาระยะยาวรายใหญที่สุด 2 ราย ของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เชา คือ บริษัท  
โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ พ้ืนที่เชาของผูเชา
ระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 52.2 ของพ้ืนที่ใหเชาแก
ผูเชาระยะยาวของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม และหากไมนับรวม เมเจอร ซีนีเพล็กซ และโฮมโปร ผูเชาระยะยาว
รายใหญสิบอันดับแรกจะเชาพื้นที่คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 23.0 ของพ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวของ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม ขอมูลพ้ืนที่เชาและสัดสวนพ้ืนที่เชาของผูเชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรกของ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 มีดังนี้ 
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ผูเชา ช่ือทางการคา ประเภท 
ธุรกิจของผูเชา 

พ้ืนท่ีเชา  
(ตาราง
เมตร) 

สัดสวนพื้นที่
เชาของผูเชา
เทียบกับพ้ืนท่ี

ใหเชาแก 
ผูเชาระยะยาว 

(รอยละ) 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 

HOME PRO  สินคาเฟอรนิเจอร
และเคร่ืองตกแตง 

5,750 20.2 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

Major Cineplex  บริการดาน 
ความบันเทิง 

2,546 9.0 

บริษัท วีเอ็มวีเค เซอรวิส จํากัด Z-Zone เส้ือผาและ
เครื่องประดับ 

1,271 4.5 

บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต จํากัด ภัตตาคารเอ็มเค อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

1,219 4.3 

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

KFC อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

1,084 3.8 

บริษัท อมรศูนยรวมอะไหล  
อีเล็คโทรนิคส จํากัด 

อมรศูนยรวมอะไหล 
อีเล็คโทรนิคส 

สินคาและบริการ
ดานเทคโนโลยี 

787 2.8 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บริการตาง ๆ 781 2.7 

บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(มหาชน) 

HIS & HER และ 
Mother & Child by His 
& Her 

เส้ือผาและ
เครื่องประดับ 

512 1.8 

นางสุวศรี ตรีศิริสัตยวงศ โรงเรียนดนตรี สยามกล
การ  
ศาลายา 

บริการตาง ๆ 469 1.6 

บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด ฮะจิบังราเมน อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

431 1.5 

ตารางดังตอไปนี้ แสดงสัดสวนพ้ืนที่ของผูเชาระยะยาวในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม โดยแบงตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจหลัก โดยแสดงเปนสัดสวนรอยละตอจํานวนพ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และพ้ืนที่ใหเชาท ั้งหมด  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 

ประเภทธุรกิจของผูเชา 
สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพ้ืนท่ี 

ใหเชาแกผูเชาระยะยาว(1) (รอยละ) 
สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพ้ืนท่ีให

เชาท้ังหมด(2) (รอยละ) 
ไฮเปอรมารเก็ต 0.0 58.4 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 21.8 13.7 
บริการดานความบันเทิง 15.2 5.4 
บริการตาง ๆ(3) 14.3 5.1 
เสื้อผาและเคร่ืองประดับ 15.1 5.4 
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ประเภทธุรกิจของผูเชา 
สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพ้ืนท่ี 

ใหเชาแกผูเชาระยะยาว(1) (รอยละ) 
สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพ้ืนท่ีให

เชาท้ังหมด(2) (รอยละ) 
สินคาสุขภาพและความงาม 6.1 2.2 
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ(4) 26.9 9.6 
พ้ืนท่ีวาง 0.5 0.2 
รวม 100.0 100.0 

หมายเหตุ 

(1) "พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใช
เทสโก โลตัส 

(2) "พื้นท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร และพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

(3) บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศึกษา และบริการอื่น ๆ  

(4) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สินคาและบริการดานเทคโนโลยี และบริการเครือขาย 

นอกจากการทําสัญญากับผูเชาระยะยาวแลว เทสโก โลตัส ยังทําสัญญาบริการพ้ืนที่ระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลานอยกวา
หนึ่งปกับผูใชพ้ืนที่ชั่วคราว โดยในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 พื้นที่ของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมที่มีการใชโดยผูใชพื้นที่ช่ัวคราวมีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2,570 ตารางเมตร 

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมมีผูเชาที่มีชื่อเสียงและมีผลประกอบการที่ชัดเจนหลายราย โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2555 มีผูเชาระยะยาวรวมทั้งสิ้น 1,047 ราย ผูเชาระยะยาวที่สําคัญของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมนอกเหนือจาก
เทสโก โลตัส ประกอบดวยผูประกอบธุรกิจหลายประเภท เชน (1) ธุรกิจจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ไดแก 
ภัตตาคารเอ็มเค ภัตตาคารอาหารญ่ีปุนฟูจิ แมคโดนัลด และมิสเตอรโดนัท (2) ธุรกิจบริการดานความบันเทิง ไดแก 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ เมเจอร โบวล ซึทาญา และอิมเมจิน (3) ธุรกิจบริการตาง ๆ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร 
กสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย (4) ธุรกิจจําหนายเส้ือผาและเครื่องประดับไดแก บอด้ีโกลฟ 
บอสซินี่ บาจา และหางแวนท็อปเจริญ (5) ธุรกิจสุขภาพและความงาม ไดแก บูทส วัตสัน และโอเรียนทอล พริ้นเซส 
และ (6) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ เชน สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง ไดแก โฮมโปร 

ผูเชาระยะยาวรายใหญที่สุด 2 รายของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เชา คือ บริษัท เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ พ้ืนที่เชาของผูเชา
ระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 44.0 ของพ้ืนที่ใหเชาแก
ผูเชาระยะยาวของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และหากไมนับรวม เมเจอร ซีนีเพล็กซ และโฮมโปร ผูเชาระยะยาว
รายใหญสิบอันดับแรกจะเชาพ้ืนที่คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20.4 ของพ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวของ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม ขอมูลพ้ืนที่เชาและสัดสวนพ้ืนที่เชาของผูเชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรกของ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 มีดังนี ้
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ผูเชา ช่ือทางการคา ประเภท 
ธุรกิจของผูเชา 

พื้นที่เชา 
(ตารางเมตร) 

สัดสวนพื้นที่เชา
ของผูเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชา
แกผูเชาระยะ

ยาว 

(รอยละ) 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

Major Cineplex บริการดาน 
ความบันเทิง 

17,452 18.8 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 

HOME PRO สินคาเฟอรนิเจอร
และเคร่ืองตกแตง 

4,538 4.9 

บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต จํากัด ภัตตาคารเอ็มเค อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

3,704 4.0 

บริษัท ม่ันคง ม่ังค่ัง พาณิชย จํากัด Outdoor mini plaza, 
Mobile Zone 

บริการตาง ๆ 3,585 3.9 

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

KFC อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

3,423 3.7 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด Major Bowl Hit 

 

บริการดาน 
ความบันเทิง 

2,589 2.8 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บริการตาง ๆ 1,789 1.9 

บริษัท เมจิกเวิลดจํากัด Play Land บริการดาน 
ความบันเทิง 

1,328 1.4 

บริษัท เอ็ม.ซี.พร็อพเพอรตี้ แอนด  
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 

Mobile Zone บริการตาง ๆ 1,284 1.4 

บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร 
เนชั่นแนลจํากัด (มหาชน) 

Total Beauty by  
His & Her 

สินคาสุขภาพ 
และความงาม 

1,248 1.3 

ตารางดังตอไปนี้ แสดงสัดสวนพื้นที่ของผูเชาระยะยาวในอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม โดยแบงตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจหลัก โดยแสดงเปนสัดสวนรอยละตอจํานวนพ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และพ้ืนที่ใหเชาท ั้งหมด  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 

ประเภท 
ธุรกิจของผูเชา 

สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชา
แกผูเชาระยะยาว(1) (รอยละ) 

สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชา
ทั้งหมด(2) (รอยละ) 

ไฮเปอรมารเก็ต 0.0 53.8 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 20.6 14.4 
บริการดานความบันเทิง 27.2 10.9 
บริการตาง ๆ(3) 16.1 6.4 
เสื้อผาและเคร่ืองประดับ 16.3 6.5 
สินคาสุขภาพและความงาม 6.9 2.8 
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ประเภท 
ธุรกิจของผูเชา 

สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชา
แกผูเชาระยะยาว(1) (รอยละ) 

สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชา
ทั้งหมด(2) (รอยละ) 

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ(4) 11.2 4.5 
พ้ืนท่ีวาง 1.8 0.7 
รวม 100.0 100.0 

หมายเหตุ 

(1) "พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใช
เทสโก โลตัส 

(2) "พื้นท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พื้นท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร และพื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

(3) บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศึกษา และบริการอ่ืน ๆ  

(4) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สินคาและบริการดานเทคโนโลยี และบริการเครือขาย 

นอกจากการทําสัญญากับผูเชาระยะยาวแลว กองทุนรวมยังทําสัญญาบริการพื้นที่ระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลานอยกวา
หนึ่งปกับผูใชพ้ืนที่ช่ัวคราว โดยในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 พ้ืนที่ที่มีการใชโดยผูใชพื้นที่
ชั่วคราวมีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 9,020 ตารางเมตร 

2.6 วันสิ้นสุดระยะเวลาการเชา 

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

โดยทั่วไป ผูเชาระยะยาวจะทําสัญญาเชาและสัญญาบริการกับเทสโก โลตัส เปนระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป ในขณะ
ที่ผูเชาระยะยาวซึ่งเปนผูเชาหลักจะมีพ้ืนที่เชามากกวา 1,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ ในระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2555 อสังหาริมทรัพยโครงการใหม มีอัตราการเชาพ้ืนที่รอยละ 99.2 ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
และมีอัตราการเชาพ้ืนที่เฉล่ียรอยละ 99.7 ของพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด 

ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เก่ียวกับวันสิ้นสุดระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาของผูเชา
ระยะยาวตามชวงระยะเวลาที่ระบุไว ดังนี้ 

 ปสิ้นสุด
วันท่ี 28 
กุมภาพัน
ธ 2556(1) 

ปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2557(1) 

ปสิ้นสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 
2558(1) 

ภายหลัง
วันที่ 28 

กุมภาพันธ  
2558(1) 

สัญญาเชา
หลักกับ
เทสโก 
โลตัส(2) 

พื้นที่
วาง 

รวม 

จํานวนสัญญาเชาท่ีจะครบ
กําหนดอายุ (ฉบับ) 

61 138 69 49 5 4 326 

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว
รวมของสัญญาเชาท่ีจะครบ
กําหนดอายุ (ตารางเมตร) 

1,750 9,974 4,630 11,951 51,102 138 79,546 
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 ปสิ้นสุด
วันท่ี 28 
กุมภาพัน
ธ 2556(1) 

ปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2557(1) 

ปสิ้นสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 
2558(1) 

ภายหลัง
วันที่ 28 

กุมภาพันธ  
2558(1) 

สัญญาเชา
หลักกับ
เทสโก 
โลตัส(2) 

พื้นที่
วาง 

รวม 

พ้ืนท่ีเชาท่ีจะครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาเทียบกับพื้นท่ีใหเชา
แกผูเชาระยะยาว(3) (รอยละ) 

6.2 35.1 16.3 42.0 - 0.5 100.0 

พ้ืนท่ีเชาท่ีจะครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาเทียบกับพื้นท่ี 
ใหเชาท้ังหมด(4) (รอยละ) 

2.2 12.5 5.8 15.0 64.2 0.2 100.0 

หมายเหตุ 

(1) สําหรับสัญญาเชาท่ีมีการตออายุสัญญากอนวันครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาท่ีไดมีการ
ตออายุสัญญาน้ันออกไป  

(2) รวมพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพื้นท่ีศูนยอาหาร ท้ังน้ี สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส มีอายุการเชา  10 ป โดยอาจตออายุการเชาได 2 คราว  ๆ 
ละ 10 ป  

(3) "พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใช
เทสโก โลตัส 

(4) "พื้นท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร และพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว  

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม มีอัตราการเชาพ้ืนที่รอยละ 97.2 ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชา
ระยะยาว และมีอัตราการเชาพ้ืนที่รอยละ 98.9 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 

ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เก่ียวกับวันสิ้นสุดระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาของผูเชา
ระยะยาวตามชวงระยะเวลาที่ระบุไว ดังนี้ 

 ปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2556(1) 

ปสิ้นสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 
2557(1) 

ปส้ินสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2558(1) 

ภายหลัง
วันที่ 28 

กุมภาพันธ  
2558(1) 

สัญญา
เชาหลัก

กับ 
เทสโก 
โลตัส(2) 

พ้ืนที่
วาง 

รวม 

จํานวนสัญญาเชาท่ีจะครบ
กําหนดอายุ (ฉบับ) 

322 254 346 125 17 51 1,115 

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวรวม
ของสัญญาเชาท่ีจะครบกําหนด
อาย ุ(ตารางเมตร) 

16,412 14,787 24,790 35,349 139,137 1,636 232,111 

พ้ืนท่ีเชาท่ีจะครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาเทียบกับพื้นท่ีใหเชา
แกผูเชาระยะยาว(3) (รอยละ) 

17.7 15.9 26.7 38.0 - 1.8 100.0 
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 ปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2556(1) 

ปสิ้นสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 
2557(1) 

ปส้ินสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2558(1) 

ภายหลัง
วันที่ 28 

กุมภาพันธ  
2558(1) 

สัญญา
เชาหลัก

กับ 
เทสโก 
โลตัส(2) 

พ้ืนที่
วาง 

รวม 

พ้ืนท่ีเชาท่ีจะครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาเทียบกับพื้นท่ีใหเชา
ท้ังหมด(4) (รอยละ) 

7.1 6.4 10.7 15.2 59.9 0.7 100.0 

หมายเหตุ 
(1) สําหรับสัญญาเชาท่ีมีการตออายุสัญญากอนวันครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาท่ีไดมีการ

ตออายุสัญญาน้ันออกไป  

(2) รวมพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพื้นท่ีศูนยอาหาร ท้ังน้ี สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส มีอายุการเชา  10 ป โดยอาจตออายุการเชาได 2 คราว  ๆ 
ละ 10 ป  

(3) "พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใช
เทสโก โลตัส 

(4) "พื้นท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พื้นท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร และพื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว  

(ค) อสังหาริมทรัพยทั้งหมด 

ณ วันที่  31 สิงหาคม 2555 อสังหาริมทรัพยทั้งหมด มีอัตราการเชาพื้นที่รอยละ 97.7 ของพ้ืนที่ให เชาแก 
ผูเชาระยะยาว และมีอัตราการเชาพื้นที่รอยละ 99.1 ของพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด 

ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เก่ียวกับวันสิ้นสุดระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาของผูเชา
ระยะยาวตามชวงระยะเวลาที่ระบุไว ดังนี้ 

 ปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2556(1) 

ปสิ้นสุด
วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 
2557(1) 

ปส้ินสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2558(1) 

ภายหลัง
วันที่ 28 

กุมภาพันธ  
2558(1) 

สัญญา
เชาหลัก

กับ 
เทสโก 
โลตัส(2) 

พื้นที่
วาง 

รวม 

จํานวนสัญญาเชาท่ีจะครบ
กําหนดอายุ (ฉบับ) 

383 392 415 174 22 55 1,441 

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวรวม
ของสัญญาเชาท่ีจะครบกําหนด
อาย ุ(ตารางเมตร) 

18,163 24,761 29,420 47,300 190,238 1,774 311,657 

พ้ืนท่ีเชาท่ีจะครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาเทียบกับพื้นท่ีใหเชา
แกผูเชาระยะยาว(3) (รอยละ) 

15.0 20.4 24.2 39.0 - 1.5 100.0 

พ้ืนท่ีเชาท่ีจะครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาเทียบกับพื้นท่ีใหเชา
ท้ังหมด(4) (รอยละ) 

5.8 7.9 9.4 15.2 61.0 0.6 100.0 
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หมายเหตุ 

(1) สําหรับสัญญาเชาท่ีมีการตออายุสัญญากอนวันครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาท่ีไดมีการ
ตออายุสัญญาน้ันออกไป  

(2) รวมพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพื้นท่ีศูนยอาหาร ท้ังน้ี สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส มีอายุการเชา  10 ป โดยอาจตออายุการเชาได 2 คราว  ๆ 
ละ 10 ป  

(3) "พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใช
เทสโก โลตัส 

(4) "พื้นท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พื้นท่ีไฮเปอรมารเก็ต พื้นท่ีศูนยอาหาร และพื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

3. การจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยกอนกองทุนรวมเขาลงทุน 

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

เทสโก  โลตัส จัดการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย โครงการเดิมกอนการโอน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวใหแกกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

กอนการเชาพ้ืนที่ ผูเชาระยะยาวจะตองเขาทําสัญญาเชา สัญญาบริการ (เพ่ือกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการบริการ
บางประเภท รวมถึงขอตกลงเกี่ยวกับการใชพื้นที่สวนกลาง) และในบางกรณี ผูเชาจะตองเขาทําสัญญาบริการ 
ปายโฆษณา (เพ่ือกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการโฆษณาสินคา และ/หรือบริการของผูเชาภายในอาคารสถานที่ใน
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม) สําหรับผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวที่ประสงคจะรับบริการตาง ๆ เชน ระบบไฟฟา ระบบ 
ปรับอากาศ การบริการทําความสะอาดบริเวณที่คาขาย การบริการหองน้ํา และที่จอดรถ เปนตน จะตองเขาทํา
สัญญาบริการพ้ืนที่ แตไมตองเขาทําสัญญาเชาเนื่องจากมีลักษณะเปนการใชบริการพื้นที่เพียงช่ัวคราว โดยประเภท
ผูเชาและผูใชพ้ืนที่ชั่วคราว สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  

(1) ผูเชาระยะยาว (permanent tenants) ซึ่งมีระยะเวลาการเชาต้ังแต  1 ปขึ้นไป โดยผูเชาระยะยาว 
ที่เชาพื้นที่มากกวา 1,000 ตารางเมตร ถือเปนผูเชาหลัก (anchor tenants) และ 

(2) ผูใชพื้นที่ช่ัวคราว (temporary users) (มีระยะเวลาการบริการไมเกิน 1 ป)  

สําหรับผูเชาระยะยาวนั้น คาเชาและคาบริการอาจกําหนดเปนอัตรารายเดือนคงที่หรืออัตราแปรผันตามยอดขายของ
ผูเชา (โดยอาจมีคาเชาขั้นต่ําหรือกําหนดเปนทั้งอัตราคงที่และอัตราแปรผัน) ในขณะที่คาบริการที่เรียกเก็บจากผูใช
พ้ืนที่ชั่วคราว จะกําหนดเปนอัตราคงที่ นอกจากนี้ สัญญาเชาบางฉบับมีขอสัญญาวาดวยการตอระยะเวลาการเชา 
ในขณะที่สัญญาเชาทุกฉบับมีระยะเวลาการเชาที่กําหนดไวแนนอนซ่ึงหากมีการตอสัญญาจะตองเจรจาเงื่อนไขการ
ตอระยะเวลาการเชาเปนกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ สัญญาเชาและสัญญาบริการสําหรับการใชพ้ืนที่ในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมนั้น โดยทั่วไปจะมีลักษณะเปนขอสัญญามาตรฐาน แบงตามประเภทตาง ๆ 
ขึ้นอยูกับประเภทขอตกลงการเชาและ/หรือลักษณะธุรกิจของผูเชา ดังนี้  

(ก) สัญญาเชาและสัญญาบริการ  

(ข) สัญญาเชาและสัญญาบริการของรานขายยา 
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(ค) สัญญาเชาพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังเครื่องฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ  

(ง) สัญญาบริการพ้ืนที่เด็กเลน (play land service agreement)  

(จ) สัญญาบริการประกอบกิจการรานอาหารภายในศูนยอาหาร    

(ฉ) สัญญาบริการปายโฆษณา และ 

(ช) สัญญาบริการพ้ืนที่ (สําหรับผูใชพื้นที่ชั่วคราว)  

นอกจากสัญญาที่มีขอสัญญามาตรฐานดังกลาวขางตน ยังมีสัญญาบริการเสาสัญญาณโทรศัพทระหวางเทสโก 
โลตัส และผูเชาอีกดวย 

ในการลงนามเขาทําสัญญาเชา และ/หรือสัญญาบริการ โดยทั่วไปผูเชาจะตองชําระเงินประกันซ่ึงคํานวณจากคาเชา
ตามจํานวนเดือนที่กําหนด คาบริการ คาสาธารณูปโภค และอัตราคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่รัฐเรียกเก็บและตองชําระคา
เชารายเดือนลวงหนา ในกรณีที่เปนการใชพ้ืนที่ช่ัวคราว ผูใชพื้นที่ชั่วคราวตองชําระคาบริการลวงหนาไมนอยกวา  
3 วัน กอนผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวจะเขาใชพื้นที่ และเงินประกันอีกหนึ่งเดือน ทั้งนี้ เงินประกันจะวางไวและเทสโก โลตัส 
จะคืนเงินประกันแกผูเชาและผูใชพื้นที่ช่ัวคราว โดยไมมีดอกเบี้ย โดยการชําระเงินสามารถทําไดหลายวิธี รวมถึงการ
ชําระดวยเช็ค การโอนเงินผานธนาคาร และการชําระเงินโดยตรง 

โดยปกติ สัญญาบริการจะมีขอสัญญากําหนดใหผูเชาและผูใชพ้ืนที่ช่ัวคราวเปนผูรับผิดชอบคาใชจายจากการใช
บริการที่เกิดข้ึน เชน คาสาธารณูปโภค คาบริการ และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่รัฐเรียกเก็บ โดยชําระใหแกเทสโก โลตัส 
นอกจากนี้ สัญญาบริการจะกําหนดใหผูเชาและผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวมีหนาที่รับผิดชอบชําระคาซอมแซมและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานซอมแซมพื้นที่ดานในของทรัพยสินที่เชา ในขณะที่ผูใหเชาจะรับผิดชอบคาใชจายเก่ียวกับ
งานซอมแซมพ้ืนที่ดานนอกของทรัพยสินที่เชาและโครงสรางหลักของทรัพยสิน โดยทั่วไปผูเชาและผูขอใชพ้ืนที่
ชั่วคราวจะไมสามารถนําพ้ืนที่เชาออกใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาได เวนแตจะไดรับความยินยอมลวงหนาจาก
ผูใหเชากอน 

สัญญาเชาและสัญญาบริการพ้ืนที่มีขอกําหนดใหผูเชาหรือผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวมีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด
อายุของสัญญา โดยการบอกกลาวเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ในกรณีของสัญญาเชาที่มีอายุไมเกินสาม
ป หรือไมนอยกวา 90 วัน ในกรณีของสัญญาเชาที่มีอายุเกินกวาสามป และไมนอยกวา 5 วันทําการ ในกรณีของ
สัญญาบรกิารพ้ืนที่ นอกจากนี้ ผูใหเชาจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณบางเหตุการณ เชน ผูเชา หรือผูใช
พ้ืนที่ชั่วคราวผิดนัดไมชําระคาเชา หรือปฏิบัติผิดขอสัญญา นอกจากนี้ ผูเชา และผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวจะใชพ้ืนที่ได
เฉพาะตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเทานั้น 

อนึ่ง ในสวนของพ้ืนที่บริการแกผูใชพื้นที่ช่ัวคราวในศูนยการคาของเทสโก โลตัส นั้น ตั้งแตชวงตนป 2554 เปนตนมา 
เทสโก โลตัส ไดดําเนินการตามนโยบายในการปรับพ้ืนที่บริการดังกลาวในอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมแตละแห ง 
โดยจัดสรรพื้นที่บริการใหมใหเหมาะสมกับธุรกิจของผูใชพื้นที่ชั่วคราว (Zoning) และปรับเพ่ิมพื้นที่สวนกลาง 
(Decongesting) เพ่ือใหลูกคาสามารถซื้อสินคาและบริการจากศูนยการคาของเทสโก โลตัส ไดอยางสะดวกสบาย
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ยิ่งข้ึน ทั้งนี้ ภายหลังการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว เทสโก โลตัส ไดปรับคาบริการซึ่งพิจารณาตามเขตพื้นที่
บริการที่กําหนดเพื่อทดแทนพ้ืนที่บริการชั่วคราวที่ลดลง โดยเทสโก โลตัส ไดดําเนินตามนโยบายดังกลาวสําหรับ
ศูนยการคาทั้งหมดของเทสโก โลตัส ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมทุกแหง
เปนที่เรียบรอยแลวในเดือนตุลาคม 2554 

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

การจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในปจจุบันสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม โดย 
เทสโก โลตัส กอนการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมใหแก
กองทุนรวม มีการดําเนินการเชนเดียวกันกับการจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม กอนที่เทสโก โตลัส จะไดโอนใหแกกองทุนรวม ดังที่กลาวไวในขอ (ก) ขางตน 

Q: วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปน
อยางไร และนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเปนอยางไร? 

A: เมื่อกองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนทั้งโครงการเดิมและ
โครงการใหม (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน) เสร็จสมบูรณแลว ในการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและอสังหาริมทรัพยโครงการใหม บริษัทจัดการไดดําเนินการและจะดําเนินการ
ดังตอไปนี ้

1. การจัดหาผลประโยชนโดยการใหเชาพื้นที่ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุน 

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

 กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส เพ่ือใหเทสโก โลตัส เชาพ้ืนที่
ไฮเปอรมารเก็ตเพื่อประกอบกิจการคาปลีก รวมถึงพื้นที่ศูนยอาหาร คลังเก็บของ และ
พื้นที่สํานักงาน ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่
กองทุนรวมลงทุนแตละแหง นอกจากนี้ กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาบริการกับเทสโก 
โลตัส เก่ียวกับการใหบริการตาง ๆ ของกองทุนรวมในสวนของพ้ืนที่สวนกลาง โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 3 "สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เก่ียวของ
กับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน สรุป
สาระสําคัญของสัญญาเชาหลัก สรุปสาระสําคัญของสัญญาการใหบริการระหวาง 
เทสโก โลตัส กับกองทุนรวม" 

 สิทธิ หนาที่ และสถานะของการเชาภายใตสัญญาเชาของผูเชาที่มีอยูเดิม (ยกเวน
สัญญาเชาและสัญญาบริการของรานขายยาและพื้นที่ของ Tesco Card Services  
ที่อยูในพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต และสัญญาบริการประกอบกิจการรานอาหารภายใน 
ศูนยอาหาร) ไดถูกโอนไปยังกองทุนรวมโดยผลของกฎหมายภายหลังการลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุน โดย
กองทุนรวมไดเขาเปนคูสัญญาในฐานะผูใหเชาแทนเทสโก โลตัส แมวา ผูเชาไดรับการ
รองขอเพื่อใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชา 

 ผูเชาไดรับการรองขอเพ่ือใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ (ยกเวนในสวนของ
การบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟา) ที่มีอยูเดิมตามสัญญาบริการไปยังกองทุน
รวม 

 ผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวไดรับการรองขอเพ่ือใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ (ยกเวน
ในสวนของการบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟาสําหรับผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวบางราย
ซึ่งมีการติดต้ังมิเตอรแยก) ที่มีอยูเดิมตามสัญญาบริการไปยังกองทุนรวม และ 

 ผูเชาและผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวไดรับการรองขอเพื่อใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่
ตามสัญญาอื่น ๆ ใหแกกองทุนรวม  

นอกจากนี้ เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดรับสิทธิในการใหบริการระบบ
สาธารณูปโภคจากกองทุนรวมตามสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย และผูเชาและผูใชพ้ืนที่
ชั่วคราวที่มีอยูเดิมไดรับการรองขอใหเขาทําสัญญาบริการสาธารณูปโภคฉบับใหมกับผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย โดยที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงใหบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟา
ใหกับผูเชาและผูใชพ้ืนที่ชั่วคราว และเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคดังกลาวกับผูเชาและผูใช
พื้นที่ช่ัวคราวโดยตรง  

ในกรณีที่ผูเชาหรือผูใชพื้นที่ช่ัวคราวในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมที่กองทุนรวมลงทุนมิไดเขาทําสัญญาฉบับใหมกับกองทุนรวม หรือยินยอมการโอนสิทธิและ
หนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการที่มีอยู ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมไปยังกองทุนรวม เทสโก โลตัส ตกลงไวในสัญญาซื้อ
ขายทรัพยสินวา นับแตวันที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมเสร็จสมบูรณ เทสโก 
โลตัส ตกลงชวยดําเนินการเจรจาตอรองเพ่ือใหผูเชาและผูใชพ้ืนที่ช่ัวคราวดังกลาวเขาทําสัญญา
ฉบับใหมหรือยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ดังกลาวไปยังกองทุนรวม นอกจากนี้ เทสโก โลตัส 
ตกลงที่จะสงมอบจํานวนเงินใด ๆ (ยกเวนคาบริการสาธารณูปโภค) ที่ไดรับจากผูเชาและผูใช
พื้นที่ช่ัวคราวในสวนที่เกี่ยวกับชวงระยะเวลาหลังจากวันโอนทรัพยสิน 

นอกจากนี้ ภายใตขอกําหนดของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย เมื่อกองทุนรวมเขาซื้อ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเสร็จสมบูรณ ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจะดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่ง
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการบริหารดานลูกคาสัมพันธกับผูเชาและผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวใน
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อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน เรียกเก็บคาเชา
และคาบริการ และดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหมั่นใจวาผูเชาและผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนปฏิบัติตามขอตกลง
เก่ียวกับการเชาและสัญญาอื่น ๆ 

 ใหบริการตาง ๆ แกผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราว ในฐานะตัวแทนของกองทุนรวม 

 ใหบริการดานสาธารณูปโภคโดยการจัดใหมีกาซ น้ําประปา และไฟฟาใหกับผูเชาและ
ผูใชพื้นที่ชั่วคราว โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเรียกเก็บคาบริการสําหรับการใช
สาธารณูปโภคในสวนของกาซ น้ําประปา และไฟฟาจากกองทุนรวมในพ้ืนที่สวนกลาง
และพื้นที่วางที่มิไดใหเชาแกผูเชาหรือมิไดใชโดยผูใชพ้ืนที่ชั่วคราวตามปริมาณการใช
จริง  ทั้งนี้  การใหบริการดาน สาธารณูปโภคนั้น  กระทําในน ามของผูบริหา ร
อสังหาริมทรัพยเอง 

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

ในการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสําห รับ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมภายหลังที่กองทุนรวมเขาลงทุนแลว กองทุนรวมก็จะดําเนินการ
เชนเดียวกันกับการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม ดังที่กลาวไวในขอ (ก) 
ขางตน  

2. การจัดหาผลประโยชนดานรายไดจากสื่อโฆษณา 

กอนการเขาลงทุนของกองทุนรวม เทสโก โลตัส ไดใหสิทธิที่เกี่ยวของกับส่ือโฆษณาในศูนยการคาแตละ
แหงดังตอไปนี้ 

ตามสัญญาใหสิทธิบริการสื่อโฆษณาระหวางเทสโก โลตัส กับวีจีไอ (รวมถึงฉบับที่มีการแกไขเพ่ิมเติม)  
("สัญญาใหสิทธิโฆษณา") เทสโก โลตัส ไดใหสิทธิแกวีจีไอแตเพียงผูเดียวในการบริหารจัดการ ใช และ
โฆษณาภายในพ้ืนที่ที่กําหนด ("พื้นที่โฆษณา") รวมถึงการทํากิจกรรมโฆษณาโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  
("กิจกรรมโฆษณาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส") ณ จุดที่อนุญาตใหจัดวางอุปกรณเคร่ืองมือติดต้ังหรือ
จอโทรทัศน ("จุดติดตั้งจอโทรทัศน") และการจัดรายการวิทยุที่มีการเผยแพรกระจายเสียงเพลงเสียง
ประกาศแจงภายในศูนยการคา รวมถึงรายการโฆษณาสินคาและบริการภายในศูนยการคา หรือที่รูจักกัน
ในช่ือ "เทสโก เอฟเอ็ม" ("รายการวิทย"ุ) โดยวีจีไอจะตองรับผิดชอบตนทุนคาใชจายในการดําเนินการ
ทั้งหมดดังกลาวเอง อยางไรก็ตาม กอนการจัดกิจกรรมโฆษณาตามความตองการของผูโฆษณา (ซึ่งเขาทํา
สัญญาใหบริการโฆษณาที่เ ก่ียวกับการโฆษณาในพ้ืนที่ โฆษณาหรือผานจอโทรทัศน ณ จุดติดตั้ง
จอโทรทัศน ("ผูโฆษณา") วีจีไอจะตองทําหนังสือแจงการจัดทํากิจกรรมโฆษณาดังกลาวไปยังเทสโก โลตัส 
กอนเสมอ เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น 
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สัญญาใหสิทธิโฆษณามีระยะเวลา 5 ป โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งวีจีไอสามารถใช
สิทธิขอตออายุสัญญาได (สูงสุดไมเกิน 5 ป) โดยทําหนังสือบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 12 เดือน กอนวัน
ครบกําหนดอายุสัญญาดังกลาว 

คาธรรมเนียมที่เทสโก โลตัส เรียกเก็บจากวีจีไอตองชําระแบงเปนสามประเภท ไดแก (1) คาธรรมเนียมการ
ใหสิทธิในพื้นที่โฆษณา (2) คาธรรมเนียมการใหสิทธิในกิจกรรมโฆษณาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และ  
(3) คาธรรมเนียมการใหสิทธิในรายการวิทยุ โดยคาธรรมเนียมการใหสิทธิในพื้นที่โฆษณาจะคํานวณตาม
เนื้อที่ของพ้ืนที่โฆษณา (และเนื้อที่เพิ่มเติม (ถามี)) โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม (ทั้งภายนอกและภายในตัว
อาคาร) ตามหนวยตอตารางเมตร ซึ่งจะตองชําระปละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน และ 30 กันยายนของ
ทุกป สวนคาธรรมเนียมการใหสิทธิในกิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและคาธรรมเนียมการใหสิทธิ
ในรายการวิทยุนั้นจะคํานวณตามสูตรการแบงรายไดและจะตองชําระเปนรายเดือน 

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

สําหรับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม กองทุนรวมไดเขาทํา
สัญญาใหสิทธิโฆษณาและแบงกําไรสื่อโฆษณากับเทสโก โลตัส โดยภายใตสัญญาดังกลาว 
กองทุนรวมใหสิทธิแกเทสโก โลตัส ในการโฆษณาในพ้ืนที่อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนที่ไมมีผูใดเชา (รวมถึงเทสโก โลตัส) เชน พ้ืนที่สวนกลาง โดย
เทสโก โลตัส ตองจายเงินรายไดรอยละ 90 ที่ไดรับจากวีจีไอใหแกกองทุนรวมเปนคาตอบแทน
สําหรับสิทธิจัดทํากิจกรรมโฆษณาโดยใชกลองไฟโฆษณา (lightbox) ในพื้นที่ดังกลาว ภายใน 
10 วัน นับแตวันที่เทสโก โลตัส ไดรับรายไดดังกลาวจากวีจีไอ ซึ่งอัตราสวนแบงกําไรสื่อโฆษณา
ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามการใหสิทธิโฆษณาในพื้นที่
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยของเทสโก โลตัสเพ่ิมเติมหรือขายอสังหาริมทรัพยที่มีอยูออกไป  

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

ในการจัดหาผลประโยชนดานรายไดจากส่ือโฆษณาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม
ภายหลังที่กองทุนรวมเขาลงทุนแลว กองทุนรวมก็จะดําเนินการเชน เดียวกับการจัดหา
ผลประโยชนดานรายไดจากสื่อโฆษณาจากอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมดังที่กลาวไวในขอ (ก) 
ขางตน ทั้งนี้ ภายหลังการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมในครั้งนี้ จะไมเปนผลให
อัตราสวนแบงกําไรสื่อโฆษณาระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม เปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
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สัญญา 
ซ้ือขาย
ทรัพยสิน** 

* สัญญาเชาท่ีโอน ไดแก สัญญาเชาท่ีดินบางสวนสําหรับโครงการสมุย และพิษณุโลก  และสัญญาเชาท่ีดินสําหรับโครงการอมตะนคร เพชรบูรณ ลําลูกกา คลอง 6 เสนา 
รังสิต-นครนายก และบางปู และสัญญาเชาท่ีดินและอาคารสําหรับโครงการพระราม 1 

** สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน ไดแก สัญญาซ้ือขายท่ีดินและ/หรืออาคารท่ีเทสโก โลตัส เปนเจาของกรรมสิทธ์ิโดย (1) เปนการลงทุนในท่ีดินและอาคารท่ีเทสโก โลตัส เปน
เจาของ สําหรับโครงการศรีนครินทร กระบ่ี ประชาช่ืน รังสิตคลอง 7 ทุงสง สิงหบุรี ปราณบุรี มหาชัย แมสาย ระนอง ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช (2) เปนการลงทุนใน
ท่ีดินบางสวนและอาคารท่ีเทสโก โลตัส เปนเจาของ และรับโอนสิทธิการเชาในท่ีดินอีกบางสวนจากเทสโก โลตัส สําหรับโครงการสมุย และพิษณุโลก (3) เปนการลงทุน
ในอาคารท่ีเทสโก โลตัสเปนเจาของและรับโอนสิทธิการเชาในท่ีดินจากเทสโก โลตัส สําหรับโครงการอมตะนคร เพชรบูรณ ลําลูกกา คลอง 6 เสนา รังสิต-นครนายก และ
บางปู และ(4) เปนการเขาทําสัญญาเชาท่ีดินและอาคารกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สําหรับโครงการพระราม 1 และสัญญาซ้ือขายท่ีดินท่ีเจาของ
ทรัพยสินมิใชผูเก่ียวของกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ โดยเปนการลงทุนในท่ีดินบางสวนสําหรับโครงการศาลายา 

*** ตามสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน มีขอตกลงเก่ียวกับสิทธิท่ีจะปฏิเสธกอนท่ีคูสัญญาแตละฝายอาจลงทุนในท่ีดินหรือสิทธิการเชา หรือลงทุนในอาคารท่ีคูสัญญา
อีกฝายจะขายหรือโอนสิทธิการเชา 

**** ตามสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย มีขอตกลงเก่ียวกับการท่ีกองทุนรวมจะใหสิทธิในการใหบริการระบบสาธารณูปโภคแกผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

 

กองทุนรวม 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 
(ในฐานะเจาของทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน) 

สัญญาวาจางบริหาร 
อสังหาริมทรัพย**** 

สัญญาเชา
และ/หรือ
สัญญาบริการ 

รายไดจากคาเชา 
และคาบริการ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 
(ในฐานะผูเชาหลัก) 

 

 ผูเชาระยะยาว (ไมรวมเทสโก โลตัส) และผูใชพื้นท่ีช่ัวคราว 

สัญญาการใหบริการ
สาธารณูปโภค 
(กาซ นํ้าประปา และ
ไฟฟา) 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 
(ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย) 

สัญญาเชาหลัก
และสัญญาบริการ 

รายไดจากคาเชา
และคาบริการ 

รายไดคาบริการ
สาธารณูปโภค 

สัญญาอนุญาต 
ใหใชเครื่องหมาย
การคา  

เจาของทรัพยสินท่ีมิใชผูเก่ียวของกับ 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

สัญญาการ 
ตกลงกระทํา 
การรวมกัน*** 

สัญญา 
ซ้ือขาย
ทรัพยสิน** 

สัญญาเชาท่ีโอน 
และ/หรือ เขาทํา
สัญญาเชาใหม* 

สัญญาแบง
กําไรจาก 
ส่ือโฆษณา 

3. โครงสรางของการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุน 
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4. อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตั้งอยูในทําเลที่ดีและเอื้อตอการหา 
ผูเชาหลักรายใหม 

ในการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม
ภายใตสัญญาเชาหลัก กองทุนรวมไดใหเทสโก  โลตัส เชา (สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม) และจะใหเทสโก 
โลตัส เชา (สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม) พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศูนยอาหาร พ้ืนที่สํานักงานดานหลังและ
โกดังเก็บของที่ตั้งอยูในแตละอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาการ
เชาทั้งหมดไมเกิน   30  ป โดยแบงเปนการเชาคราวแรก 10 ป และสามารถตออายุการเชาได 2 คราว ๆ ละ 10 ป 
(โปรดพิจารณารายละเอียดการเชาเพิ่ม เติมในภาคผนวก 3 "สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่ เ ก่ียวของกับ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน – สัญญาเชาหลัก")  

หากมีเหตุการณที่ทําใหสัญญาเชาหลักส้ินสุดกอนกําหนดเวลา หรือไมมีการตออายุสัญญาเชาหลัก ศักยภาพและ
ทําเลที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยทั้งโครงการเดิมและโครงการใหมที่กองทุนรวมลงทุน
แตละแหงจะเอื้อใหการหาผูเชาหลักรายใหมแทนที่เทสโก โลตัส สําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแตละ
แหงดังกลาวเปนไปไดโดยงายขึ้น โดยธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยในปจจุบันมีการแขงขันที่สูง ทําใหมีผูประกอบการ
หลายรายที่พรอมเขามาเปนผู เชารายใหมทดแทนสําหรับพื้นที่ ไฮเปอรมาร เก็ตและพ้ืนที่ ศูนยการคาของ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหงนั้น ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการหา
ผูเชารายใหมทดแทนมีดังตอไปนี้ 

 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ตั้งอยูในทําเลที่ดีและ /หรือต้ังอยูใน
ยานธุรกิจ (Commercial Area) 

 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหลายแหงตั้งอยูในพื้นที่ที่มีขอจํากัด
ทางผังเมืองที่เขมงวดภายใตกฎหมายและกฎระเบียบผังเมืองซึ่งมีขอกําหนดหามการกอสรางศูนยการคา
และหางสรรพสินคาขนาดใหญในพ้ืนที่ดังกลาว  ขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวเปน
อุปสรรคตอการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต ซึ่งจํากัดตัวเลือกทําเลที่เหมาะสมสําหรับผูประกอบการคา
ปลีกรายใหญ 

 พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ตและพ้ืนที่ อ่ืนที่เทสโก โลตัส เชาหรือจะเชาในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหง คิดเปนพื้นที่เชาที่ไมใหญนักเมื่อเทียบกับขนาดของพ้ืนที่เชา
ของผูเชาหลักประเภทอ่ืน เชน หางสรรพสินคา 

 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน มีผลประกอบการที่ไดรับการพิสูจน
แลว และมีผลประกอบการที่มั่นคง โดยมีอายุการดําเนินงานเฉลี่ยประมาณ 7 ป และ 9 ป สําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ตามลําดับ มีลูกคามาใชบริการเฉล่ียเดือน
ละมากกวา 2.3 ลานคน และ 0.8 ลานคน และในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของ
พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม คิดเปนรอยละ 99.3 รอยละ 99.0 และรอยละ 
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98.8 และสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม คิดเปนรอยละ 99.0 รอยละ 99.8 และรอยละ 99.8 
ตามลําดับ แมวาอสังหาริมทรัพยบางแหงจะมีการแขงขัน ทั้งจากคูแขงโดยตรงและคูแขงทางออม แต
เนื่องจากอสังหาริมทรัพยแตละแหงไดสรางกลุมฐานลูกคาประจําไวแลวจึงสามารถทํากําไรไดสม่ําเสมอ
และมีอัตราการเติบโตของรายไดที่มั่นคง 

ทั้งนี้ หากมีเหตุการณที่ทําใหสัญญาเชาหลักของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ดังกลาวแหงใดก็ตามสิ้นสุดกอนกําหนดเวลาเนื่องจากเทสโก โลตัส ผิดสัญญาเชาหลัก กองทุนรวมยอมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายที่เกิดข้ึนจากการเลิกสัญญาดังกลาว นอกจากนี้ อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ผูประเมินใชใน
การคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของแตละอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมลงทุนนั้น ถูกกําหนดจากระดับความเสี่ยงในการถือครองอสังหาริมทรัพยนั้นๆ แลว ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดจากเหตุการณที่ทําใหสัญญาเชาหลักสิ้นสุดกอนกําหนดดวย 

Q: กลยุทธการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน มี
อะไรบาง? 

A: กลยุทธหลักของบริษัทจัดการที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวม คือ การลงทุนระยะยาวในอสังหาริมทรัพย  
ที่กอใหเกิดรายไดในการประกอบธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยเปนหลักโดยจะลงทุนทั้งในรูปแบบการถือครอง
กรรมสิทธิ์ และการถือครองสิทธิการเชา 

 วัตถุประสงคหลักของบริษัทจัดการในการบริหารจัดการกองทุนรวมคือ การดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดที่
สามารถนําไปจายเปนเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนไดสม่ําเสมอในระยะยาว และการดําเนินการใหมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ เ พ่ือใหผูถือหนวยลงทุนไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่นาพอใจ (competitive rate of return) บริษัทจัดการจะใชกลยุทธในการลงทุน
ดังตอไปนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักดังกลาวขางตน 

การเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

กําหนดและติดตามโอกาสในการลงทุนที่นาสนใจอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่ใชในกิจการคาปลีกเปนหลัก โดยที่อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน
จะตองสามารถกอใหเกิดรายไดและใหผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่นาพอใจเพ่ือเพ่ิมอัตราผลตอบแทนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน โดยอยูภายใตกฎหมายหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธในการเติบโตของกองทุนรวมดวยการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เทสโก โลตัส ตกลงใหกองทุนรวมมีสิทธิที่จะปฏิเสธกอน 
(right of first refusal) หากเทสโก โลตัส จะจําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่เปนหรือ
เกี่ยวกับศูนยการคาใด ๆ ในประเทศไทย ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 3 
"สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน สรุป
สาระสําคัญของสัญญาการตกลงกระทําการรวมกันระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม"  
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การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางตอเนื่องเหมาะสมกับ
สภาพการณและการเพิ่มศักยภาพของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน  

เพิ่มศักยภาพใหอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนมีประสิทธิภาพในการแขงขันสูง 
โดยอาศัยความไดเปรียบจากชื่อแบรนดของเทสโก โลตัส ตลอดจนประสบการณและความสําเร็จที่ผานมาจาก
ผลงานในการบริหารอสังหาริมทรัพยของเทสโก โลตัส และดําเนินกลยุทธตาง ๆ เพื่อเพ่ิมอัตราการเชาพ้ืนที่ใหอยูใน
ระดับสูงที่สุดเทาที่จะเปนไปได รวมทั้งจัดการใหมีลักษณะและความหลากหลายของผูเชา รายรับจากคาเชาและ
ขนาดพ้ืนที่เชาใหเหมาะสมที่สุด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการและลดคาใชจายในการดําเนินงาน 
เพื่อเพ่ิมอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนรวม 

การใชมาตรการที่เครงครัดในการบริหารเงินทุนและความเส่ียง  

สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมหรือการลงทุนหรือดําเนินการใด ๆ 
บริษัทจัดการจะใชเงินทุนที่มีสัดสวนหนี้สินและทุนที่เหมาะสม เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลตอบแทนสูงสุดตาม
ความเสี่ยงที่ลงทุนอยางเหมาะสม โดยจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการ หนังสือชี้ชวน และกฎหมาย
หลักทรัพย  

 1. การเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะอาศัยความไดเปรียบจากเครือขายของเทสโก โลตัส ในการดําเนินการตามกลยุทธ 
การเติบโตดวยวิธีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการหาโอกาสการลงทุน
โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมใหกับกองทุนรวม โดยเช่ือวาจะ
ทําใหกองทุนรวมมีกระแสเงินสดและใหผลตอบแทนที่นาสนใจ เพ่ือการเติบโตของรายไดและเงินทุน 

ทั้งนี้ เทสโก โลตัส ตกลงใหกองทุนรวมมีสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (right of first refusal) หากเทสโก โลตัส
เสนอขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิทธิตามสัญญาเชาที่ดิน ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยการคาในประเทศไทยที่มีขนาด
พื้นที่ ไฮเปอรมาร เก็ตต้ังแต  3, 000 ตารางเมตรข้ึนไป  เมื่อเท สโก โลตัส ประสงคที่จะจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนในการลงทุนเพ่ิมเติม เชน ระดับผลตอบแทนที่
จะไดรับ ทําเลที่ตั้ง อัตราการเชาพื้นที่คาเชา สัญญาเชา รายละเอียดของผูเชา ความหลากหลายของผูเชา 
โอกาสในการเพ่ิมศักยภาพใหกับทรัพยสิน ที่ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม รายละเอียดตาง ๆ ของระบบ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น  ๆ ตลอดจนรายงานการประเมินจากผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับมูลคาการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 

ในการประเมินการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะให
ความสําคัญตอหลักเกณฑการลงทุนดังตอไปนี้ 
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 ระดับผลตอบแทนคุมคากับความเส่ียงในการลงทุน (risk-adjusted return thresholds) และ 
การรักษาหรือเพิ่มผลตอบแทนจากเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน – บริษัทจัดการจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงกวาตนทุนของเงินทุนถัว
เฉล่ียความเส่ียงของกองทุนรวม  (risk-adjusted weighted average cost of capital) และ
สามารถสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ไมดอยกวาเดิม 

 ทําเลที่ต้ัง – บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโดย
พิจารณาจากทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในการใหบริการลูกคา  (potential catchment areas) สภาพ
การแขงขันในบริเวณดังกลาว การเช่ือมตอถนนสายหลัก และระบบขนสงสาธารณะ 

 ความหลากหลายของผู เชาและอัตราการเชา พ้ืนที่  – บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีโอกาสในการเพ่ิมรายไดคาเชาและปรับปรุง
อัตราการรักษาฐานผูเชาเมื่อเทียบกับธุรกิจที่แขงขันกันและตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้ 
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนนั้น  ควรเปน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีอัตราการเชาพื้นที่ที่ดี หรือมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาใหเปนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีอัตราการเชาพ้ืนที่ที่ดีประกอบ
กับมีผูเชาที่มีสถานะการเงินที่มั่นคง เพื่อลดอัตราการผิดนัดชําระคาเชา และลดอัตราการ
เปล่ียนแปลงผูเชาอันเกิดจากการเลิกสัญญาเชา 

 โอกาสในการเพ่ิมมูลคาและศักยภาพใหกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  – 
บริษัทจัดการจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีโอกาสในการ
เพิ่มอัตราการเชาพื้นที่รวมทั้งใชมาตรการใหมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใหกับทรัพยสินดังกลาว  ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการพิจารณาโอกาสในการเพ่ิมมูลคาดวยการปรับปรุงหรือตกแตงทรัพยสินที่มีอยูแลว
ดวยเชนกัน 

 คุณสมบัติของอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  – บริษัทจัดการจะลงทุนในอาคารที่มี
คุณภาพ และมีการกอสรางถูกตองตามกฎหมายและกฎเกณฑวาดวยการควบคุมอาคารและผัง
เมือง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงขนาดและอายุของอาคารเปนสําคัญ ทั้งนี้ ผูเช่ียวชาญ
อิสระจะประเมินอาคารเพ่ือพิจารณาถึงความจําเปนในการซอมบํารุง และรายจายลงทุนที่จะตอง
ใชทั้งในระยะส้ันและระยะกลาง  

กองทุนรวมประสงคที่จะถือครองอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในระยะยาว 
อยางไรก็ดี หากในอนาคตบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใดมีการ
พัฒนาจนเต็มที่ แลวและมีขอจํากัดในการพัฒน าตอไปและ /ห รือเมื่ อมีโอกาสในการจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนที่ดีที่สุดของกองทุน
รวม กองทุนรวมอาจพิจารณาจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว และจะใช
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เงินจากการจําหนายดังกลาวลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหมซึ่งมีศักยภาพใน
การเติบโตที่ดีกวา 

ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมจะเปนไปตามหลักการที่ไดกลาวถึงไวแลว และกองทุนรวมจะได
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

อนึ่ง ตามที่กองทุนรวมไดเคยคาดการณไวเมื่อครั้งเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนทั่วไปครั้งแรกวา 
กองทุนรวมจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการนวนครและโครงการศาลายา ภายในปบัญชีส้ินสุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2556 นั้น โดยกองทุนรวมจะลงทุนในโครงการศาลายาภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุน
จดทะเบียนครั้งที่ 1 ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อยางไรก็ตาม ในสวนของโครงการนวนคร เนื่องจาก
โครงการนวนครไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมในชวงปลายป 2554 และอยูระหวางการดําเนินการ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยในโครงการดังกลาว ซึ่งทําใหการประเมินคาทรัพยสินดําเนินการไดโดยยาก ดังนั้น 
กองทุนรวมจึงจะนําเงินที่ไดจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 และเงินที่กองทุนรวมอาจทําการกูยืม 
เพื่อไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ซึ่งในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมครั้งนี้ กองทุน
รวมจะไมมีการลงทุนในโครงการนวนคร ซึ่งเปนโครงการที่อยูระหวางการปรับปรุง 

2. การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนอยางตอเนื่อง
เหมาะสมกับสภาพการณและการเพิ่มศักยภาพของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

 ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเพ่ิมผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน 

 บริษัทจัดการจะดําเนินงานรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางใกลชิด โดยอาศัยความไดเปรียบจาก 
แบรนดของเทสโก  โลตัส ตลอดจนประสบการณและความสําเร็จที่ผานม าในดานการบริหาร
อสังหาริม ทรัพย  และจะดําเนินการตามมาตรการ เชิงรุกตาง ๆ เพ่ือเ พ่ิมอัตราผลตอบแท นจาก
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ทั้งในสวนที่กองทุนรวมมีอยูแลวในปจจุบันและที่
จะเขาลงทุนในอนาคต ซ่ึงอาจรวมถึงมาตรการตาง ๆ ดังนี้ 

 ทําการเพ่ิมเติม ดัดแปลง และปรับปรุงตกแตงตาง ๆ รวมถึง การจัดสรรและกําหนดบริเวณพ้ืนที่
เชา (re-zoning) การใชประโยชนจากจํานวนพ้ืนที่ใหเชารวมใหมากที่สุด การเพิ่มจุดเดนในการ
แขงขันใหกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และการปรับปรุงพ้ืนที่คาปลีกใหมี
คุณภาพดีข้ึน เพื่อใหสามารถเรียกเก็บอัตราคาเชาที่สูงข้ึนได 

 กําหนดเปาหมายและวางแผนการตลาดเพื่อใหไดกลุมผูเชา ซ่ึงมีลักษณะหลากหลายและ
เหมาะสมกับศูนยการคาเพื่อสรางกําไรสูงสุด 

 ยกระดับกิจกรรมทางการตลาดที่ดําเนินการอยูใหดีข้ึนเพ่ือดึงดูดจํานวนลูกคาใหมากข้ึนเพ่ือใหมี
ความตองการการเชาพื้นที่ที่สูงขึ้น 
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 ประเมินความเหมาะสมของประเภทผูเชาอยางสม่ําเสมอเพื่อปรับใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคและกระแสในตลาดธุรกิจคาปลีกที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 บริหารความสัมพันธกับผูเชาใหดีเพ่ือรักษาฐานผูเชาใหคงอยูในระดับสูง และลดอัตราการวาง
ของพื้นที่เชา รวมถึงคาใชจายในการจัดหาผูเชารายใหม 

 จัดใหมีขอตกลงในสัญญาเชาเกี่ยวกับการปรับเพิ่มอัตราคาเชาในสัญญาเชาใหเหมาะสม  

 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินงานใหอยูภายในงบประมาณ 
ที่กําหนด 

การเพ่ิมอัตราผลตอบแทนจากคาเชา 

บริษัทจัดการจะใชขอไดเปรียบจากความตองการในการเชาพื้นที่คาปลีกที่มีมากในปจจุบัน เพ่ือเพิ่มอัตรา
คาเชา และรักษาอัตราการเชาพื้นที่ใหคงไวในระดับเดิม อยางไรก็ตาม แมวาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนมีอัตราการเชาพ้ืนที่ในระดับสูงอยูแลวก็ตาม บริษัทจัดการจะบริหาร
จัดการในเชิงรุกเพ่ือใหมีการตออายุสัญญาเชา และการจัดหาผูเชารายใหมมาทดแทนสัญญาเชาที่ครบ
กําหนดอายุสัญญาเพ่ือลดระยะเวลาการวางของพ้ืนที่เชา ตลอดจนเพิ่มรายไดคาเชาดวยวิธีดังตอไปนี้  
(ก) เจรจาสัญญาเชาลวงหนากับผูเชาที่สัญญาเชาใกลจะครบกําหนดอายุสัญญา (ข) กําหนดและแกไข
อัตราคาเชาในรายที่อัตราคาเชาต่ํากวาราคาตลาด (ค) ทําการตลาดเชิงรุกเพ่ือหาผูเชารายใหมในพ้ืนที่ที่
สัญญาจะส้ินสุดลง และ (ง) บริหารจัดการคาเชาคางชําระเพ่ือลดโอกาสในการเกิดหนี้เสีย 

ลดคาใชจายจากการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
อยางตอเนื่อง 

บริษัทจัดการจะดําเนินงานรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางใกลชิดเพ่ือลดคาใชจายในการดําเนินการ
ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตจะไมลดคุณภาพของการใหบริการ  บริษัทจัดการ
มุงที่จะทําใหกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนเพ่ิมมากข้ึน 

 3. การใชมาตรการที่เครงครัดในการบริหารเงินทุนและความเส่ียง 

กองทุนรวมตั้งเปาหมายที่จะมีโครงสรางเงินทุนที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุนของเงินทุนที่ต่ํา โดยอยูภายใต
ขอจํากัดการกูยืมที่ไดรับอนุญาตตามที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนด โดยกองทุนรวมจะใชเงินลงทุนที่
ผสมผสานระหวางหนี้และทุนเพ่ือเปนเงินทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใน
อนาคต และดําเนินการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพใหกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
หรือเพื่อการพัฒนาดานอื่น ๆ อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะใชอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่เหมาะสมที่สุดภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายหลักทรัพย และจะดํารงอัตราหนี้สินตอทุนที่เหมาะสมเพื่อสรางความแข็งแกรง
ใหกับฐานะทางการเงินของกองทุนรวม 
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หลักการสําคัญของกลยุทธบริหารเงินทุนและความเสี่ยง มีดังนี้ 

การรักษาสัดสวนเงินกูยืมโดยรวมใหอยูภายในขอบเขตที่ไดรับอนุญาต 

กองทุนรวมจะรักษาสัดสวนเงินกูยืมโดยรวม ภายใตเพดานการกูยืมที่ไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑที่
กฎหมายหลักทรัพยกําหนด นอกจากนี้ การรักษาอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหนวย
ลงทุนที่เหมาะสม จะเปนการลดตนทุนของเงินทุนที่ใชในการลงทุน และกอใหเกิดผลตอบแทนแก 
ผูถือหนวยลงทุนใหมากที่สุด 

การบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุก 

บริษัทจัดการจะใชกลยุทธในเชิงรุกเพ่ือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
เงินกูในอนาคต โดยในขณะเดียวกันจะดําเนินการใหตนทุนของเงินกูยืมอยูในระดับที่แขงขันได 

กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการกูยืม รวมถึงขอจํากัดการกอหนี้ตามกฎหมายหลักทรัพย ซ่ึงกรณี
ดังกลาวอาจสงผลตอความสามารถของกองทุนรวมในการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับคาใชจายเพ่ือการ
ลงทุน และคาใชจายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมคําถม-คําตอบเรื่อง "กองทุนรวมนี้กําหนดนโยบาบการกูยืมเงินไวอยางไร? 

Q: วัตถุประสงคและเหตุผลในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 และการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหมมีอะไรบาง 

A: วัตถุประสงคและเหตุผลในการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนและการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ซึ่งเปนไปตาม
กลยุทธของกองทุนรวมในการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุน มีดังนี ้

(ก) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะชวยเพิ่มเงินจายคืนสุทธิตอหนวย  

บริษัทจัดการมีความสามารถอันเปนที่ยอมรับในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการประกอบธุรกิจคา
ปลีก และ/หรือกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจคาปลีกที่ใหผลตอบแทนในระดับที่นาพอใจ มีศักยภาพในการ
เพิ่มมูลคาทรัพยสิน และมีการเติบโตในระยะยาว อสังหาริมทรัพยโครงการใหมไดผานการคัดเลือกและ
วิเคราะหประเมินคาอยางเหมาะสมแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดมีการวิเคราะหถึงองคประกอบที่เก่ียวของ
ตาง ๆ เชน ระดับผลตอบแทนที่คุมคากับความเสี่ยงในการลงทุน (risk-adjusted return threshold) ทําเล
ที่ตั้ง (locations) ความหลากหลายของประเภทธุรกิจของผูเชาทรัพยสิน (tenant mix) ลักษณะเฉพาะของ
อัตราการเชาพ้ืนที่ (occupancy characteristics) โอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิม คุณสมบัติของอาคารและ
สิ่งอํานวยความสะดวก ศักยภาพในการเพ่ิมมูลคาของอสังหาริมทรัพย และผลการวิเคราะหประเมินผล
โดยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายจายลงทุนที่อาจนํามาใช  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะชวยใหเงินจายคืน
สุทธิตอหนวยภายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใหมสูงขึ้นกวาเงินจายคืนสุทธิตอหนวยกอนการลงทุน 
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ตาราง 1 – ตารางแสดงการวิเคราะหความสามารถของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมในการ
จายเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน(4)  

 
อัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุน

รวมจะเขาลงทุน 
ตอราคาประเมิน(1) (รอยละ) 

 100  102  104  106  108  110  
จํานวนเงินทุนทั้งหมดท่ีจะใชสําหรับการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (ลานบาท)(2) 6,885  7,017  7,149  7,281  7,413  7,545  

กําไรสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนจาก
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหม (ลานบาท) 

409 408 406 405 404 402 

สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุน
จดทะเบียนจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม (ลาน
บาท) 

64 65 66 67 68 69 

รวมเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน 
(ลานบาท) 473 473 472 472 471 471 

อัตราเงินกําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาปน
สวนแบงกําไร (อัตราการปนสวนแบง
กําไรรอยละ 100) (รอยละ) 

5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 

อัตราสภาพคลองสวนเกินจากการลด
เงินทุนจดทะเบียน (รอยละ) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

อัตราเงินท่ีจายแกผูถือหนวยลงทุน (Implied 
Acquisition Distribution) (รอยละ)(3) 6.9 6.7 6.6 6.5 6.4 6.2 

หมายเหต ุ

ขอมูลท่ีปรากฏในตารางขางตน เปนการประมาณการอัตราเงินจายคืนสุทธิ ท้ังในรูปของเงินปนผล และเงินคืนทุน สําหรับการเขาลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมของกองทุนรวม  

(1) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด  

(2) จํานวนเงินทุนท้ังหมดท่ีจะใชสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม รวมถึง ราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหม  
เงินสํารองเพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (Capital Expenditure Reserves) และคาใชจายในการ
ทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

(3) อัตราเงินท่ีจายแกผูถือหนวยลงทุน (Implied Acquisition Distribution) จัดทําข้ึนโดยอางอิงจากจํานวนเงินทุนท้ังหมดท่ีจะใช
สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โครงการใหมและจํานวนเ งินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนท่ีจะไดรับจาก
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม ซ่ึงคํานวณจากผลตางระหวาง (ก)  จํานวนเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และ (ข)  จํานวนเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยท้ังหมด ตามท่ี
ปรากฏในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน สําหรับปตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 ท้ังน้ี ในการคํานวณอัตราเงินท่ีจายแกผูถือหนวยลงทุนไดคํานึงถึงคาใชจายของกองทุนรวม ณ ราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมตามจํานวนตาง ๆ กันดังกลาวแลวดวย ท้ังน้ี จํานวนเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน 
ประกอบดวยเงินปนผล และเงินคืนทุนท่ีไดรับจากการลดเงินทุนจดทะเบียน 
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(4) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากอัตราการใหเชาพ้ืนท่ีท่ีรอยละ 99  ซ่ึงเปนเพียงการแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 

ทั้งนี้ ผลตอบแทน (yield) ตอผูถือหนวยลงทุนแตละรายจะขึ้นอยูกับราคาตนทุนในการซื้อหนวยลงทุนของ
ผูถือหนวยรายนั้น ๆ เนื่องจากผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีราคาตนทุนในการซื้อหนวยลงทุนที่แตกตางกัน 
และการคํานวณตองคํานวณจากตนทุนที่แทจริงของผูถือหนวยลงทุนแตละราย ดังนั้น เพ่ือเปนขอมูล
สําหรับผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจึงไดจัดทําประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวยลงทุน (Projected 
DPU) แทน โดยอางอิงกับรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน 
สําหรับปต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 

ตาราง 2 - ตารางตัวอยางแสดงประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวย (Projected DPU) (ในกรณี
เสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมที่ราคา 14.0 บาท ตอหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาปด ณ วันประชุม
คณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 3 กันยายน 2555) 

 รอบปต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556  
ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 

 อสังหาริมทรัพย
โครงการเดิม 

อสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหม 

อสังหาริมทรัพย
ท้ังหมด 

เงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน  
(Net Cash Distribution) (ลานบาท) 

 
1,242.9 

 
473.1 

 
1,716.0 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอขาย  
(ลานหนวย) 

 
1,770.0 

 
491.8 

 
2,261.8 

เงินจายคืนสุทธิตอหนวย (บาท) 0.702(1) N/A 0.759(1) 

หมายเหต:ุ  

(1) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ี 14.0 บาทตอหนวย และอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปน
เพียงการแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 

โดยตัวอยางขางตน มีสมมติฐานและวิธีการคํานวณดังตอไปนี้ 

1. ราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในอัตรารอยละ 100 ของราคา
ประเมิน ตํ่าสุด ซึ่งเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติมมีจํานวน
ประมาณ 6,885 ลานบาท 

2. จํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม  

= เงินทีก่องทุนรวมไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม / ราคาเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติม 

= 6,885 ลานบาท / 14.0 บาท 

= 491.8 ลานหนวย 
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3. เงนิจายคืนสุทธิตอหนวยภายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม  

= ประมาณการเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยทั้งหมด / จํานวน
หนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายแลวและที่จะออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครั้งนี ้

= 1,716.0 ลานบาท / (1,770.0 + 491.8) ลานหนวย  

= 0.759 บาทตอหนวย 

จากที่กลาวขางตน ประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวยสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมสําหรับป
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 มีมูลคาเทากับ 0.702 บาทตอหนวย 
ภายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวย (Projected 
DPU) จะเพ่ิมเปน 0.759 บาทตอหนวยตามสมมติฐานขางตน 

ประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวยสําหรับราคาเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมทุนตางๆ และราคาซื้อ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาตางๆ จะเปนไปตามที่แสดงตามตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 3 - ประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวย (Projected DPU) (บาท)(3) 
 อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน(1)(2) 

(รอยละ) 
  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.732 0.729 0.725 0.721 0.718 0.714 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งทุ
นที่

เพิ่
ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 
12.10 0.734 0.730 0.726 0.723 0.719 0.716 
12.20 0.735 0.732 0.728 0.724 0.721 0.717 
12.30 0.737 0.733 0.729 0.726 0.722 0.719 
12.40 0.738 0.734 0.731 0.727 0.724 0.720 
12.50 0.739 0.736 0.732 0.729 0.725 0.722 
12.60 0.741 0.737 0.734 0.730 0.727 0.723 
12.70 0.742 0.739 0.735 0.732 0.728 0.725 
12.80 0.744 0.740 0.737 0.733 0.730 0.726 
12.90 0.745 0.741 0.738 0.734 0.731 0.728 
13.00 0.746 0.743 0.739 0.736 0.732 0.729 
13.10 0.748 0.744 0.741 0.737 0.734 0.730 
13.20 0.749 0.745 0.742 0.739 0.735 0.732 
13.30 0.750 0.747 0.743 0.740 0.737 0.733 
13.40 0.751 0.748 0.745 0.741 0.738 0.735 
13.50 0.753 0.749 0.746 0.742 0.739 0.736 
13.60 0.754 0.750 0.747 0.744 0.740 0.737 
13.70 0.755 0.752 0.748 0.745 0.742 0.738 
13.80 0.756 0.753 0.750 0.746 0.743 0.740 
13.90 0.758 0.754 0.751 0.748 0.744 0.741 
14.00 0.759 0.755 0.752 0.749 0.745 0.742 
14.10 0.760 0.757 0.753 0.750 0.747 0.743 
14.20 0.761 0.758 0.754 0.751 0.748 0.745 
14.30 0.762 0.759 0.756 0.752 0.749 0.746 
14.40 0.763 0.760 0.757 0.753 0.750 0.747 

หมายเหต ุ

ขอมูลท่ีปรากฏในตารางขางตน เปนการประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวย (Projected DPU) ท้ังในรูปของเงินปนผล และเงินคืนทุน
ซ่ึงเปนผลมาจากการเขาลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมของกองทุนรวม และการออกและเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม
ตามราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมใด ๆ ดังท่ีระบุไวขางตน สําหรับรอบปบัญชีประมาณ
การตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556  ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557  

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย
โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
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(3) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนตามตาราง และจากอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปนเพียง
การแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 

ตารางตอไปนี้ แสดงการวิเคราะหอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินจายคืนสุทธิตอหนวย (DPU Accretion) 
ภายหลังการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เทียบกับประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวย
ลงทุนกอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมซ่ึงอยูที่ 0.702 บาทตอหนวย 

ตัวอยางเชน ที่ราคาเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มทุนที ่ 14.0 บาทตอหนวย และเพ่ิมทุนเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
ประมาณ 6,885 ลานบาท เงินจายคืนสุทธิตอหนวยภายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใหมจะเปน 
0.759 บาท เพ่ิมข้ึนจากประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวยลงทุนกอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมที่ 0.702 บาท ประมาณรอยละ 8.1 
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ตาราง 4 - ประมาณการอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินจายคืนสุทธิตอหนวย (DPU Accretion) (รอยละ) 
 อัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน

(1)(2) (รอยละ) 
  100  102  104  106  108  110  
 12.00 4.27  3.76  3.25  2.74  2.24  1.74  

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งท
ุนท

ี่เพ
ิ่ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 
12.10 4.48  3.97  3.46  2.96  2.46  1.96  
12.20 4.69  4.18  3.67  3.17 2.67  2.18  
12.30 4.90  4.39  3.88  3.38  2.89  2.40  
12.40 5.10  4.59  4.09  3.59  3.10  2.61  
12.50 5.30  4.80  4.30  3.80  3.31  2.82  
12.60 5.50  5.00  4.50  4.00  3.51  3.03  
12.70 5.70  5.20  4.70  4.21  3.72  3.23  
12.80 5.89  5.39  4.90  4.40  3.92  3.43  
12.90 6.08  5.59  5.09  4.60  4.12  3.64  
13.00 6.27  5.78  5.28  4.80  4.31  3.83  
13.10 6.46  5.97  5.48  4.99  4.51  4.03  
13.20 6.65  6.15  5.66  5.18  4.70  4.22  
13.30 6.83  6.34  5.85  5.37  4.89  4.42  
13.40 7.01  6.52  6.03  5.55  5.08  4.61  
13.50 7.19  6.70  6.22  5.74  5.26  4.79  
13.60 7.36  6.88  6.40  5.92  5.45  4.98  
13.70 7.54  7.05  6.58  6.10  5.63  5.16  
13.80 7.71  7.23  6.75  6.28  5.81  5.34  
13.90 7.88  7.40  6.93  6.45  5.99  5.52  
14.00 8.05  7.57  7.10  6.63  6.16  5.70  
14.10 8.22  7.74  7.27  6.80  6.33  5.87  
14.20 8.38  7.91  7.44  6.97  6.51  6.05  
14.30 8.55  8.07  7.60  7.14  6.68  6.22  
14.40 8.71  8.24  7.77  7.30  6.84  6.39  

หมายเหตุ 

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย
โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

อนึ่ง มีขอสังเกตวายิ่งราคาเสนอขายหนวยลงทุนย่ิงสูง จํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายจะมีจํานวน
ลดลง จึงทําใหเงินจายคืนสุทธิตอหนวยลงทุนเพิ่มสูงข้ึน 
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ทั้งนี ้ ประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวยประกอบดวยผลรวมของเงินปนผลสุทธิตอหนวยและเงินลดทุน
จดทะเบียนจากสภาพคลองสวนเกิน ซ่ึงแยกไดดังนี้   

ตาราง 5 - ประมาณการเงินปนผลสุทธิตอหนวย (บาท)(3) 
 อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน

(1)(2) (รอยละ) 
  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.656 0.652 0.648 0.645 0.641 0.638 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งท
ุนท

ี่เพิ่
ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 

12.10 0.657 0.653 0.650 0.646 0.643 0.639 
12.20 0.658 0.655 0.651 0.648 0.644 0.641 
12.30 0.660 0.656 0.652 0.649 0.645 0.642 
12.40 0.661 0.657 0.654 0.650 0.647 0.643 
12.50 0.662 0.659 0.655 0.652 0.648 0.645 
12.60 0.663 0.660 0.656 0.653 0.649 0.646 
12.70 0.665 0.661 0.658 0.654 0.651 0.647 
12.80 0.666 0.662 0.659 0.655 0.652 0.649 
12.90 0.667 0.664 0.660 0.657 0.653 0.650 
13.00 0.668 0.665 0.661 0.658 0.654 0.651 
13.10 0.669 0.666 0.662 0.659 0.656 0.652 
13.20 0.671 0.667 0.664 0.660 0.657 0.653 
13.30 0.672 0.668 0.665 0.661 0.658 0.655 
13.40 0.673 0.669 0.666 0.663 0.659 0.656 
13.50 0.674 0.671 0.667 0.664 0.660 0.657 
13.60 0.675 0.672 0.668 0.665 0.662 0.658 
13.70 0.676 0.673 0.669 0.666 0.663 0.659 
13.80 0.677 0.674 0.670 0.667 0.664 0.660 
13.90 0.678 0.675 0.672 0.668 0.665 0.662 
14.00 0.679 0.676 0.673 0.669 0.666 0.663 
14.10 0.680 0.677 0.674 0.670 0.667 0.664 
14.20 0.682 0.678 0.675 0.671 0.668 0.665 
14.30 0.683 0.679 0.676 0.673 0.669 0.666 
14.40 0.684 0.680 0.677 0.674 0.670 0.667 

หมายเหตุ 

ขอมูลท่ีปรากฏในตารางขางตน เปนการประมาณการเงินปนผลสุทธิตอหนวย สําหรับรอบปบัญชีประมาณการตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 
2556 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557  

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย
โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 
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(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

(3) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนตามตาราง และจากอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปนเพียง
การแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 

ตาราง 6 - ประมาณการเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคลองสวนเกินตอหนวย (บาท)(3) 
 อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน(1)(2) 

(รอยละ) 
  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งท
ุนที่

เพ
ิ่ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 

12.10 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 
12.20 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 
12.30 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 
12.40 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 
12.50 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 
12.60 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 
12.70 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
12.80 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
12.90 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
13.00 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
13.10 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
13.20 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
13.30 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.079 
13.40 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
13.50 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
13.60 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
13.70 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
13.80 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
13.90 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
14.00 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 0.079 
14.10 0.079 0.079 0.079 0.080 0.080 0.080 
14.20 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
14.30 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
14.40 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 

หมายเหตุ 

ขอมูลท่ีปรากฏในตารางขางตน เปนการประมาณการสภาพคลองสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนตอหนวย สําหรับรอบปบัญชี
ประมาณการตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556  ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557  

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย
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โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

(3) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนตามตาราง และจากอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปนเพียง
การแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 

จะสังเกตไดวาทั้งนีผ้ลรวมของตาราง 5 และตาราง 6 จะเทากับ ตาราง 3 

เนื่องจากผลตอบแทน (yield) ตอผูถือหนวยลงทุนแตละรายจะขึ้นอยูกับราคาตนทุนในการซื้อหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยรายนั้น ๆ เนื่องจากผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีราคาตนทุนในการซื้อหนวยลงทุนที่แตกตาง
กัน และการคํานวณตองคํานวณจากตนทุนที่แทจริงของผูถือหนวยลงทุนแตละราย อยางไรก็ตามตาราง
ขางลางนี้เปนการแสดงอัตราการจายเงินปนผลสําหรับผูถือหนวยลงทุนที่มีตนทุนเฉลี่ยที่ราคา 12.0 – 14.4 
บาทตอหนวย  
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ตาราง 7 – ประมาณการอัตราการจายเงินปนผลตอหนวยสําหรับผูถอืหนวยลงทุนที่มีตนทุนเฉล่ีย
เทากับราคาเสนอขาย (รอยละ)(3) 

 อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน(1)(2) 
(รอยละ) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 5.46 5.43 5.40 5.37 5.34 5.32 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งทุ
นที่

เพ
ิ่ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 
12.10 5.43 5.40 5.37 5.34 5.31 5.28 
12.20 5.40 5.37 5.34 5.31 5.28 5.25 
12.30 5.36 5.33 5.30 5.28 5.25 5.22 
12.40 5.33 5.30 5.27 5.24 5.22 5.19 
12.50 5.30 5.27 5.24 5.21 5.18 5.16 
12.60 5.27 5.24 5.21 5.18 5.15 5.13 
12.70 5.23 5.21 5.18 5.15 5.12 5.10 
12.80 5.20 5.17 5.15 5.12 5.09 5.07 
12.90 5.17 5.14 5.12 5.09 5.06 5.04 
13.00 5.14 5.11 5.09 5.06 5.03 5.01 
13.10 5.11 5.08 5.06 5.03 5.00 4.98 
13.20 5.08 5.05 5.03 5.00 4.98 4.95 
13.30 5.05 5.02 5.00 4.97 4.95 4.92 
13.40 5.02 5.00 4.97 4.94 4.92 4.89 
13.50 4.99 4.97 4.94 4.92 4.89 4.87 
13.60 4.96 4.94 4.91 4.89 4.86 4.84 
13.70 4.94 4.91 4.89 4.86 4.84 4.81 
13.80 4.91 4.88 4.86 4.83 4.81 4.79 
13.90 4.88 4.86 4.83 4.81 4.78 4.76 
14.00 4.85 4.83 4.80 4.78 4.76 4.73 
14.10 4.83 4.80 4.78 4.75 4.73 4.71 
14.20 4.80 4.78 4.75 4.73 4.71 4.68 
14.30 4.77 4.75 4.73 4.70 4.68 4.66 
14.40 4.75 4.72 4.70 4.68 4.65 4.63 

หมายเหตุ 

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย
โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

(3) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนตามตาราง และจากอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปนเพียง
การแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 
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และสามารถคํานวณอัตราเงินลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากสภาพคลองสวนเกินตามสมมติฐานขางตนได
ดังนี้ 

ตาราง 8 – ประมาณการอัตราเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคลองสวนเกินสําหรับผูถือ 
หนวยลงทุนที่มีตนทุนเฉลี่ยเทากับราคาเสนอขาย (รอยละ)(3) 

 อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน(1)(2) 
(รอยละ) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งท
ุนท

ี่เพ
ิ่ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 

12.10 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 
12.20 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 
12.30 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 
12.40 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 
12.50 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 
12.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 
12.70 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 
12.80 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 
12.90 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
13.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
13.10 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
13.20 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 
13.30 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 
13.40 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 
13.50 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 
13.60 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 
13.70 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 
13.80 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 
13.90 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 
14.00 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 
14.10 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
14.20 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
14.30 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 
14.40 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 

หมายเหตุ 

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย
โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
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(3) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนตามตาราง และจากอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปนเพียง
การแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 

กรณีสมมติที่เกิดการลดลงของราคาประเมินของทรัพยสินที่เปนสิทธิการเชาแบบเสนตรง ตามอายุสิทธิ 
การเชา (มีการรับรู unrealized loss ในทางสมมติ) 

จากขอมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่นหลายกองทุนที่ลงทุนในสิทธกิารเชาที่ดินทั้งหมด สําหรับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนั้นๆ ลงทุน พบวามูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม
ดังกลาวยังไมไดรับผลกระทบจากการที่มูลคาสิทธิการเชาลดลงตามอายุสัญญาสิทธิการเชา (ซึ่งการลดลง
ดังกลาวเปนไปตามธรรมชาติของอสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชา) เนื่องจากราคาประเมินของสิทธิการ
เชาส้ินงวดไมนอยกวามูลคาสิทธิการเชาตนงวด ทําใหกองทุนรวมไมตองรับรูผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
มูลคาสิทธิการเชาลดลงจากการประเมินคาทรัพยสิน (unrealized loss) 

อยางไรก็ดี ในกรณีสมมติที่ศูนยการคาที่มีลักษณะเปนสิทธิการเชาที่ดิน มีราคาประเมินของสิทธิการเชา 
สิ้นงวดลดลงแบบเสนตรงตามอายุสิทธิการเชา (มีการรับรู unrealized loss ในทางสมมต)ิ จากสมมติฐาน
ดังกลาว กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไร และอัตราเงินปนผลจะเปนไปตามตารางขางลาง 
อยางไรกดี็ unrealized loss จากกรณีสมมติดังกลาวไมใชคาใชจายที่มีการจายเปนเงินสด ทําให TLGF 
ยังคงมีสภาพคลองสวนเกินที่จะจายคืนแกนักลงทุนไดดวยการลดเงินทุดจดทะเบียน ซึ่งจะทําใหผูลงทุน
ไดรับเงินจายคืนทั้งหมดซึ่งรวมถึงเงินปนผลในจํานวนเทาเดิมตามที่ไดเสนอขางตน 

ตามหลักการทางบัญชีและในทางปฏิบัติ มูลคาสิทธิการเชาปลายงวดจะข้ึนกับราคาประเมินที่จัดทําโดย 
ผูประเมินคาทรัพยสิน จึงอาจไมเกิด unrealized loss เชนเดียวกันกับกองทุนอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ตามที่
กลาวมาเบื้องตน การทดลองคํานวณ unrealized loss ดวยวิธีเสนตรงขางตนเปนเพียงตัวอยางหนึ่งในการ
แสดงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเทานั้น 

ทั้งนี้ ประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวยประกอบดวยผลรวมของเงินปนผลสุทธิตอหนวยและเงินลดทนุ
จดทะเบียนจากสภาพคลองสวนเกินใหม ในกรณีที่มูลคาของสิทธิการเชาลดลงจากการประเมินราคา
ทรัพยสิน (Unrealized loss)จะแยกไดดังนี้   
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ตาราง 9 - ประมาณการเงินปนผลสุทธิตอหนวย (บาท) ในกรณีที่มูลคาของสิทธิการเชาลดลง
จากการประเมินราคาทรัพยสินเปนเสนตรงตามอายุสิทธิการเชา (Unrealized loss)(3) 

 อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน(1)(2) 
(รอยละ) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.555 0.552 0.549 0.546 0.543 0.540 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งทุ
นที่

เพ
ิ่ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 
12.10 0.556 0.553 0.550 0.547 0.544 0.541 
12.20 0.557 0.554 0.551 0.548 0.545 0.542 
12.30 0.559 0.555 0.552 0.549 0.546 0.543 
12.40 0.560 0.556 0.553 0.550 0.547 0.544 
12.50 0.561 0.558 0.554 0.551 0.548 0.545 
12.60 0.562 0.559 0.556 0.553 0.550 0.547 
12.70 0.563 0.560 0.557 0.554 0.551 0.548 
12.80 0.564 0.561 0.558 0.555 0.552 0.549 
12.90 0.565 0.562 0.559 0.556 0.553 0.550 
13.00 0.566 0.563 0.560 0.557 0.554 0.551 
13.10 0.567 0.564 0.561 0.558 0.555 0.552 
13.20 0.568 0.565 0.562 0.559 0.556 0.553 
13.30 0.569 0.566 0.563 0.560 0.557 0.554 
13.40 0.570 0.567 0.564 0.561 0.558 0.555 
13.50 0.571 0.568 0.565 0.562 0.559 0.556 
13.60 0.572 0.569 0.566 0.563 0.560 0.557 
13.70 0.573 0.570 0.567 0.564 0.561 0.558 
13.80 0.573 0.571 0.568 0.565 0.562 0.559 
13.90 0.574 0.571 0.568 0.566 0.563 0.560 
14.00 0.575 0.572 0.569 0.566 0.564 0.561 
14.10 0.576 0.573 0.570 0.567 0.564 0.562 
14.20 0.577 0.574 0.571 0.568 0.565 0.563 
14.30 0.578 0.575 0.572 0.569 0.566 0.563 
14.40 0.579 0.576 0.573 0.570 0.567 0.564 

หมายเหตุ 

ขอมูลท่ีปรากฏในตารางขางตน เปนการประมาณการเงินปนผลสุทธิตอหนวย สําหรับรอบปบัญชีประมาณการตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 
2556 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557  ในกรณีท่ีมูลคาของสิทธิการเชาลดลงจากการประเมินคาทรัพยสิน (Unrealized loss) 

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย
โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
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(3) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนตามตาราง และจากอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปนเพียง
การแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 

ตาราง 10 - ประมาณการเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคลองสวนเกินตอหนวย (บาท) ในกรณี
ที่มูลคาของสิทธิการเชาลดลง จากการประเมินราคาทรัพยสินเปนเสนตรงตามอายุสิทธิการเชา 
(Unrealized loss)(3) 

 อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน(1)(2) 
(รอยละ) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 0.177 0.177 0.176 0.176 0.175 0.175 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งทุ
นที่

เพ
ิ่ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 

12.10 0.177 0.177 0.176 0.176 0.176 0.175 
12.20 0.178 0.177 0.177 0.176 0.176 0.175 
12.30 0.178 0.178 0.177 0.177 0.176 0.176 
12.40 0.178 0.178 0.178 0.177 0.177 0.176 
12.50 0.179 0.178 0.178 0.177 0.177 0.177 
12.60 0.179 0.179 0.178 0.178 0.177 0.177 
12.70 0.179 0.179 0.179 0.178 0.178 0.177 
12.80 0.180 0.179 0.179 0.178 0.178 0.178 
12.90 0.180 0.180 0.179 0.179 0.178 0.178 
13.00 0.180 0.180 0.180 0.179 0.179 0.178 
13.10 0.181 0.180 0.180 0.179 0.179 0.179 
13.20 0.181 0.181 0.180 0.180 0.179 0.179 
13.30 0.181 0.181 0.181 0.180 0.180 0.179 
13.40 0.182 0.181 0.181 0.180 0.180 0.180 
13.50 0.182 0.182 0.181 0.181 0.180 0.180 
13.60 0.182 0.182 0.181 0.181 0.181 0.180 
13.70 0.183 0.182 0.182 0.181 0.181 0.181 
13.80 0.183 0.182 0.182 0.182 0.181 0.181 
13.90 0.183 0.183 0.182 0.182 0.182 0.181 
14.00 0.183 0.183 0.183 0.182 0.182 0.181 
14.10 0.184 0.183 0.183 0.183 0.182 0.182 
14.20 0.184 0.184 0.183 0.183 0.182 0.182 
14.30 0.184 0.184 0.183 0.183 0.183 0.182 
14.40 0.185 0.184 0.184 0.183 0.183 0.183 

หมายเหตุ 

ขอมูลท่ีปรากฏในตารางขางตน เปนการประมาณเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคลองสวนเกินตอหนวย สําหรับรอบปบัญชีประมาณ
การตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556  ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
68 

โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรกึษาธุรกิจ จํากัด 

(3) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนตามตาราง และจากอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปนเพียง
การแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 

เนื่องจากผลตอบแทน (yield) ตอผูถือหนวยลงทุนแตละรายจะขึ้นอยูกับราคาตนทุนในการซื้อหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยรายนั้น ๆ เนื่องจากผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีราคาตนทุนในการซื้อหนวยลงทุนที่แตกตาง
กัน และการคํานวณตองคํานวณจากตนทุนที่แทจริงของผูถือหนวยลงทุนแตละราย อยางไรก็ตามตาราง
ขางลางนีเ้ปนการแสดงอัตราการจายเงินปนผลสําหรับผูถือหนวยลงทุนที่มีตนทุนเฉลี่ยที่ราคา 12.0 – 14.4 
บาทตอหนวย ในกรณีที่มูลคาของสิทธิการเชาลดลงจากการประเมินราคาทรัพยสิน (Unrealized 
loss)  
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ตาราง 11 – ประมาณการอัตราเงินปนผลตอหนวย (รอยละ) สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่มีตนทุน
เฉลี่ยเทากับราคาเสนอขาย ในกรณีที่มูลคาของสิทธิการเชาลดลงจากการประเมินราคาทรัพยสิน
เปนเสนตรงตามอายุสิทธิการเชา (Unrealized loss)(3) 

 อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน(1)(2) 
(รอยละ) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 4.63 4.60 4.57 4.55 4.52 4.50 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งท
ุนท

ี่เพิ่
ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 

12.10 4.60 4.57 4.55 4.52 4.50 4.47 
12.20 4.57 4.54 4.52 4.49 4.47 4.44 
12.30 4.54 4.52 4.49 4.47 4.44 4.42 
12.40 4.51 4.49 4.46 4.44 4.41 4.39 
12.50 4.49 4.46 4.44 4.41 4.39 4.36 
12.60 4.46 4.43 4.41 4.39 4.36 4.34 
12.70 4.43 4.41 4.38 4.36 4.34 4.31 
12.80 4.40 4.38 4.36 4.33 4.31 4.29 
12.90 4.38 4.35 4.33 4.31 4.28 4.26 
13.00 4.35 4.33 4.31 4.28 4.26 4.24 
13.10 4.33 4.30 4.28 4.26 4.24 4.21 
13.20 4.30 4.28 4.26 4.23 4.21 4.19 
13.30 4.28 4.25 4.23 4.21 4.19 4.16 
13.40 4.25 4.23 4.21 4.18 4.16 4.14 
13.50 4.23 4.21 4.18 4.16 4.14 4.12 
13.60 4.20 4.18 4.16 4.14 4.12 4.09 
13.70 4.18 4.16 4.14 4.11 4.09 4.07 
13.80 4.16 4.13 4.11 4.09 4.07 4.05 
13.90 4.13 4.11 4.09 4.07 4.05 4.03 
14.00 4.11 4.09 4.07 4.05 4.03 4.00 
14.10 4.09 4.07 4.04 4.02 4.00 3.98 
14.20 4.06 4.04 4.02 4.00 3.98 3.96 
14.30 4.04 4.02 4.00 3.98 3.96 3.94 
14.40 4.02 4.00 3.98 3.96 3.94 3.92 

หมายเหตุ 

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย
โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

(3) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนตามตาราง และจากอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปนเพียง
การแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 
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และสามารถคํานวณอัตราเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคลองสวนเกินตามสมมติฐานขางตนไดดังนี ้

ตาราง 12 - ประมาณการอัตราเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคลองสวนเกิน (รอยละ) สําหรับ 
ผูถือหนวยลงทุนที่มีตนทุนเฉล่ียเทากับราคาเสนอขาย ในกรณีที่มูลคาของสิทธิการเชาลดลงจาก
การประเมินราคาทรัพยสินเปนเสนตรงตามอายุสิทธิการเชา (Unrealized loss)(3) 

 อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน(1)(2) 
(รอยละ) 

  100  102  104  106  108  110  
 12.00 1.47 1.47 1.47 1.46 1.46 1.46 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งทุ
นท

ี่เพิ่
ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

 

12.10 1.47 1.46 1.46 1.45 1.45 1.45 
12.20 1.46 1.45 1.45 1.45 1.44 1.44 
12.30 1.45 1.44 1.44 1.44 1.43 1.43 
12.40 1.44 1.44 1.43 1.43 1.42 1.42 
12.50 1.43 1.43 1.42 1.42 1.42 1.41 
12.60 1.42 1.42 1.41 1.41 1.41 1.40 
12.70 1.41 1.41 1.41 1.40 1.40 1.40 
12.80 1.40 1.40 1.40 1.39 1.39 1.39 
12.90 1.40 1.39 1.39 1.39 1.38 1.38 
13.00 1.39 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 
13.10 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.36 
13.20 1.37 1.37 1.37 1.36 1.36 1.36 
13.30 1.36 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 
13.40 1.36 1.35 1.35 1.35 1.34 1.34 
13.50 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.33 
13.60 1.34 1.34 1.33 1.33 1.33 1.33 
13.70 1.33 1.33 1.33 1.32 1.32 1.32 
13.80 1.32 1.32 1.32 1.32 1.31 1.31 
13.90 1.32 1.31 1.31 1.31 1.31 1.30 
14.00 1.31 1.31 1.30 1.30 1.30 1.30 
14.10 1.30 1.30 1.30 1.29 1.29 1.29 
14.20 1.30 1.29 1.29 1.29 1.28 1.28 
14.30 1.29 1.29 1.28 1.28 1.28 1.28 
14.40 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.27 

หมายเหตุ 

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลข
อางอิงเพื่อใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพย
โครงการใหมสุดทายซ่ึงเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยดังท่ีแสดงในตารางขางตน 

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ําสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสิน
อิสระสองราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
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(3) ประมาณการดังกลาวคํานวณจากราคาเสนอขายหนวยลงทุนตามตาราง และจากอัตราการใหเชาพื้นท่ีท่ีรอยละ 99 ซ่ึงเปนเพียง
การแสดงประมาณการสําหรับหน่ึงรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และไมอาจรับรองผลได 

ทั้งนี้ผลรวมของ ตาราง 7 และตาราง 8 จะเทากับผลรวมของตาราง 11 และตาราง 12 กลาวคืออัตราการ
จายคืนเงินตอผูถือหนวยลงทุนจะเทากันในกรณีสมมติฐานที่มี Unrealized Loss และกรณีที่ไมมี 
Unrealized Loss เนื่องจากการลดของอัตราจายเงินปนผลจะทําใหมีสภาพคลองสวนเกินที่ทําใหลดทุน
ไดมากข้ึน 

(ข) การเสริมสรางความเปนผูนําตลาดในฐานะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่ใหญที่สุด ควบคู
กับการขยายโครงขายกิจการคาปลีก 

บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม จะชวยขยายโครงขายกิจการคาปลีกใน
ประเทศไทยของกองทุนรวมใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึน ทั้งยังจะชวยเสริมสรางการเปนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในประเทศอีกดวย ในปจจุบัน กองทุนรวมเปน
เจาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนศูนยการคาทั้งสิ้น 17 แหงทั่วประเทศ โดย
ภายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม กองทุนรวมจะเปนเจาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนศูนยการคารวมทั้งส้ิน 22 แหงทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาในจังหวัดใหม เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช และภูเก็ต การกาวยางเขาสูทําเลใหมที่มีศักยภาพการ
เติบโตสูงจะชวยเสริมความแข็งแกรงใหแกธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้ กําหนดนโยบายการกูยืมเงินไวอยางไร?  

A: ในการจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ อาจมีการใหหลักประกันสําหรับการกูยืมเงินหรือไมก็ได 
และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1) เปนการกูยืมเงินเพ่ือดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูใน
สภาพดี และมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

 (ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพ่ิมเติมบนดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมี
สิทธิการเชา เพ่ือประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือ 

 (ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพ่ือ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติม
บนที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยู
ตามสัญญาเชาดวย และ 
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(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ตอมา
ภายหลังจํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการ
กูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   

Q: จุดเดนในการลงทุน (Key Investment Highlights) ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มีอะไรบาง? 

A: 1. คุณภาพของอสังหาริมทรัพยและสิท ธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ซึ่งประกอบดวย
ศูนยการคาที่ตั้งอยูบนทําเลที่ดี (Prime Location) และหลากหลาย 

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนประกอบดวยศูนยการคาที่มีคุณภาพ 
ซึ่งต้ังอยูในทําเลที่มีศักยภาพทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามเมืองที่เปนแหลง
ทองเที่ยว และใจกลางเมืองตางจังหวัด บริษัท จัดการเชื่อวาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนทั้งหมดต้ังอยูในทําเลยุทธศาสตรที่ เหมาะสมตอธุรกิจคาปลีก 
(Strategic Location) ซึ่งทําใหศูนยการคาสามารถรักษาผูเชาที่มีอยูในปจจุบัน และดึงดูดผูที่สนใจจะเชา
พ้ืนที่ ไดมากขึ้น  สงผลใหมีลูกคามาใชบริการที่ ศูนยการคาเพิ่มมากขึ้น  นอกจากทํา เลที่ ดีแลว 
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหงยังมีคุณสมบัติที่สําคัญอ่ืน ๆ 
กลาวคือ มีศักยภาพในการใหบริการลูกคาจํานวนมาก (large catchment area) เปนที่สังเกตงาย สามารถ
เขาถึงถนนหลักและการคมนาคมสาธารณะโดยสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอและมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี 
นอกจากนี้ ศูนยการคาที่กองทุนรวมลงทุนเปนศูนยการคาที่มีผลการดําเนินงานที่พิสูจนแลว และมีผล
ประกอบการที่มั่นคง โดยมีอายุการดําเนินงานเฉล่ียประมาณ 8 ป (โดยสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิม มีอายุการดําเนินงานเฉลี่ยประมาณ 7 ป และอสังหาริมทรัพยโครงการใหม มีอายุการดําเนินงานเฉลี่ย
ประมาณ 9 ป ตามลําดับ) มีลูกคามาใชบริการเฉล่ียเดือนละมากกวา 3.1 ลานคน (2.3 ลานคน สําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และ 0.8 ลานคน สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม) และในระยะเวลา  
3 ปที่ผานมา มีอัตราการเชาพ้ืนที่เฉลี่ยของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม คิดเปน
รอยละ 99.3 รอยละ 99.0 และรอยละ 98.8 และสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม คิดเปนรอยละ 99.0 
รอยละ 99.8 และรอยละ 99.8 ตามลําดับ) บริษัทจัดการเช่ือวาที่ดินที่เปนที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเปนที่ดินที่หาไดยากในปจจุบัน เนื่องจากกฎเกณฑที่เขมงวด 
ภายใตกฎหมายวาดวยการผังเมือง ซึ่งทําใหกองทุนรวมไดเปรียบในการแขงขันกับผูประกอบกิจการรายอื่น
ที่ไมสามารถสรางศูนยการคาไดในทําเลเดียวกัน 

2. กองทุนรวมจะถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก
เปนสวนใหญ  

กองทุนรวมจะสามารถหาประโยชนจากรายไดคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาวซ่ึงเปนแหลงรายไดที่มั่นคง
และชัดเจนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ทั้งนี้ กองทุนรวมจะถือ
กรรมสิทธ์ิในที่ดินและเปนเจาของสิทธิการเชาที่ดินรอยละ 75 และรอยละ 25 ตามลําดับ ของมูลคา
ประเมินของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนและที่จะลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพยโครงการใหมนี้ (คํานวณโดยถัวเฉลี่ยมูลคาประเมินกับสัดสวนพ้ืนที่ดินที่กองทุนรวมจะถือ
กรรมสิทธ์ิ และสัดสวนพื้นที่ดินที่กองทุนรวมจะถือสิทธิการเชา) ที่ดินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเชาอยู
ภายใตสัญญาเชาระยะยาว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเชาเหลืออยูโดยเฉล่ียประมาณ 25 ป (25 ป 
สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและ 24 ปสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม) นอกจากนี้ กองทุน
รวมไดลงทุนและจะเขาลงทุนตอไปในอสังหาริมทรัพยโดยการถือกรรมสิทธิ์ของอาคารศูนยการคาทุกแหง 
ยกเวนโครงการพระราม 1 (ซ่ึงอาคารศูนยการคาเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานทรัพยสินฯ) การที่กองทุนรวม
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนสวนใหญ จะทําใหกองทุนรวมมีโอกาส
ไดรับผลตอบแทนจากมูลคาอสังหาริมทรัพยที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในสิทธิการเชา
อยางเดียว 

3. กองทุนรวมอยูในฐานะที่จะไดรับประโยชนจากศักยภาพในการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  

ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
เผยวาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไทยที่แทจริงในป 2553 และ 2554 อยูที่
รอยละ 7.8 และรอยละ 0.1 ตามลําดับ ธนาคารแหงประเทศไทยคาดวาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศไทยที่แทจริงของป 2555 จะกลับข้ึนมาอยูที่รอยละ 4.8 ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
กองทุนรวมไดลงทุนและจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีทําเลที่ดีทั่วประเทศ ซึ่งประกอบดวย  
(1) อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในทําเลที่ดี (prime location) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 9 แหง 
ซึ่งไดรับประโยชนจากการมีฐานลูกคารานคาปลีกที่มั่นคงซึ่งมีอํานาจซื้อมากกวาพ้ืนที่อื่น ๆ  ในประเทศไทย 
(2) อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเมืองทองเที่ยว จํานวน 4 แหง ไดแก ปราณบุรี เกาะสมุย จังหวัดกระบี่ และ
จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงไดรับประโยชนจากการเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวทั่ว
โลก และ (3) อสังหาริมทรัพยในตางจังหวัดในทําเลที่เขาถึงไดงายอีกจํานวน 9 แหง ซึ่งมีศักยภาพในการ
เติบโตจากรายไดที่เพ่ิมข้ึนของผูซ้ือในบริเวณดังกลาว  

บริษัทจัดการเชื่อวาความหลากหลายทางภูมิภาคที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนและจะ
ลงทุนในครั้งนี้ จะทําใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากตลาดภูมิภาคที่มีลักษณะเฉพาะหลายแหงใน
ประเทศไทย โดยกองทุนรวมจะอยูในฐานะที่สามารถใหบริการลูกคาไดทุกกลุมรายไดทั่วประเทศอัน
นําไปสูรายไดในอนาคตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นในสภาวะแวดลอมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช
จายของผูบริโภคที่เพิ่มสูงข้ึน 

4. เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต
สูงเนื่องจากมีแผนการลงทุนตอเนื่อง    

เทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน ซึ่งรวมถึงขอตกลงเรื่องสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกอน (right of first refusal) วาตางฝายจะมีสิทธิที่จะไดรับขอเสนอใหซื้อที่ดิน อาคาร หรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่อีกฝายประสงคจะขายกอน ("สิทธิที่จะปฏิเสธกอน") อันจะทําใหกองทุนรวมมี
แผนการลงทุนที่แนนอนเพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เทสโก โลตัส เปนผู



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
74 

ประกอบธุรกิจรานคาปลีกในรูปแบบไฮเปอรมารเก็ตจํานวนมากถึง 138 แหง (รวมถึงอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนโครงการเดิมและโครงการใหมดวย) ซ่ึงตั้งอยูในทําเลที่ดีทั่ว
ประเทศไทย โดยภายใตเงื่อนไขของสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน กองทุนรวมจะไดสิทธิที่จะปฏิเสธ
กอนในการลงทุนในศูนยการคาของเทสโก โลตัส ที่มีพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ตต้ังแต 3,000 ตารางเมตรขึ้นไป
ทุกแหง   

บริษัทจัดการต้ังใจที่จะดําเนินการตามกลยุทธขยายธุรกิจดวยการซื้อทรัพยสินเพิ่มเติม โดยการใชสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกอน (right of first refusal) หากทรัพยสินดังกลาวมีคุณสมบัติที่ผานเกณฑการลงทุนของกองทุน
รวม โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในคําถาม-คําตอบเรื่อง "กลยุทธการจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนมีอะไรบาง?" 

5. ชื่อเสียงของแบรนดเทสโก โลตัส เปนที่ยอมรับทั่วไปและมีจุดยืนทางการตลาดอันโดดเดน 

เทสโก โลตัส เปนผูบุกเบิกและผูนําดานธุรกิจคาปลีกและไดสรางชื่อเสียงอันโดดเดนในตลาดธุรกิจคาปลีก
ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เทสโก โลตัส มีรานคาปลีกกวา 1,000 แหง ใหบริการลูกคา
มากกวา 11 ลานคนตอสัปดาห รวมถึงมีสมาชิก "Tesco Clubcard" มากกวา 9 ลานคน ศูนยการคาของ
เทสโก โลตัส ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนทั้งโครงการเดิม
และโครงการใหมนําเสนอประสบการณในการจับจายซื้อของครบวงจรที่ลูกคาพึงพอใจ โดยรวมไฮเปอร
มารเก็ตของเทสโก โลตัส เขากับรานอาหาร รานคาปลีก และสถานที่ใหความบันเทิงไวในศูนยการคา โดยที่
สินคาตาง ๆ ที่นําเสนอสามารถรองรับความตองการของฐานลูกคาที่กวางขวางและเหมาะกับประชากร 
ทุกประเภทมาไวในที่เดียวกัน  

นอกจากนี้ ช่ือ "เทสโก โลตัส "เปนหนึ่งในผูประกอบการที่แข็งแกรงและเปนที่รูจักมากที่สุดในประเทศไทย 
การที่มีเทสโก โลตัส เปนผูเชาหลักจะทําใหทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนไดรับประโยชนจากแบรนดของ 
เทสโก โลตัส ที่เปนที่ยอมรับในกลุมลูกคา และช่ือเสียงที่ยาวนานในแหลงชุมชนที่เทสโก โลตัสใหบริการ 
ทําใหสามารถคงไวซึ่งความหลากหลายของผูเชาในทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน โดยมีทั้งผูเชาซึ่งเปน
ผูประกอบการในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับสากล อีกทั้งแบรนดเทสโก โลตัส ยังจะชวยดึงดูด 
ผูเชารายใหมซ่ึงจะสงผลใหมีลูกคามาใชบริการมากยิ่งขึ้น และทําใหกองทุนรวมมีผลประกอบการที่ดี  

6. สัดสวนที่ลงตัวของรายไดคาเชาอัตราคงที่ที่มั่นคงในระยะยาว (Fixed Rent Security) และ
ประโยชนจากรายไดเพิ่มเติมที่มาจากอัตราคาเชาแปรผัน (Variable Rent Growth) 

การมีเทสโก โลตัส ซ่ึงเปนผูประกอบการไฮเปอรมารเก็ตและศูนยการคาช้ันนําในประเทศไทย เปนผูเชา
หลักโดยเชาพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ตและพ้ืนที่ศูนยอาหารในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมไดลงทุนและจะลงทุนในครั้งนี้ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหรายไดของกองทุนรวมมีความมั่นคง
มากยิ่งขึ้นอันเปนผลมาจากคาเชาคงที่ระยะยาวที่ไดรับจากเทสโก โลตัส อนึ่ง ธุรกิจการคาปลีกในรูปแบบ
ไฮเปอรมารเก็ตมีเสถียรภาพทางรายไดมากกวาเมื่อเทียบกับกิจการคาปลีกรูปแบบอ่ืน เนื่องจากไฮเปอร
มารเก็ตเปนแหลงรวมสินคาอุปโภคและบริโภคพ้ืนฐานที่จําเปนตอครัวเรือนไมใชสินคาฟุมเฟอย ลูกคาจึง
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สามารถจับจายซื้อของที่จําเปนสําหรับครัวเรือนของตนในที่เดียว ลักษณะดังกลาวชวยดึงดูดลูกคาและ
ผลักดันใหมีผูมาจับจายซื้อของมากยิ่งข้ึนในศูนยการคา  

นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนทั้งโครงการเดิมและ
โครงการใหม มีผูเชาซึ่งจายคาเชาแบบแปรผันกับรายไดของผูเชา (Variable Rent) ซึ่งจะเติบโตตามรายได
ของผูเชาและตามการเติบโตของการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจัดเปนรายไดสวนที่มีโอกาสเติบโตสูง
ของกองทุนรวม อนึ่ง ผูเชาประเภทนี้มีหลากหลายรวมถึงสาขาของรานที่มีชื่อเสียง (chains) ของ
ผูประกอบการทั้งระดับประเทศและระดับนานาประเทศซ่ึงเปนที่รูจักกันดี และมีการประกอบกิจการใน
ธุรกิจหลายแขนง เชน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการดานความบันเทิง เปนตน 

กองทุนรวมจึงมีรายไดคาเชาอัตราคงที่ที่มั่นคงและคาเชาประเภทที่มีโอกาสเติบโตสูงในสัดสวนที่เหมาะสม 

7. ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณสูง 

กองทุนรวมไดประโยชนจากเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มากดวยประสบการณจาก
ผลงานที่ผานมาในการบริหารธุรกิจคาปลีกในรูปแบบของศูนยการคาในประเทศไทย เทสโก โลตัส ในฐานะ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะหาโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุน รวมถึงการจัดใหมีความหลากหลายของผูเชาที่เหมาะสม ความสัมพันธที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยมีกับผูเชารายใหญในศูนยการคาตาง ๆ จะเปนปจจัยที่ชวยใหสามารถปลอยเชาพื้นที่วาง
ในศูนยการคาไดเร็วย่ิงขึ้น นอกจากนี้ การที่เทสโก โลตัส มีจํานวนศูนยการคาอยูมาก ประกอบกับ
ความสัมพันธอันดีทางธุรกิจที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีกับผูใหบริการในดานตาง ๆ  เชน การบริการทํา
ความสะอาดและรักษาความปลอดภัย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะสามารถใชประโยชนจากการประหยัด
จากขนาดของธุรกิจ (economies of scale) เพื่อตอรองราคาคาบริการใหไดรับราคาคาบริการจาก 
ผูใหบริการในราคาที่นาพึงพอใจ นอกจากนี้ การที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญดานการปรับปรุงและซอมแซมศูนยการคา จะทําใหการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาคูแขงที่ไมมีความ
เชี่ยวชาญดังกลาว 

Q: ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร? 

A: โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก 4 "รายงานสรุปอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีก" ซึ่งจัดทําโดย บริษัท 
ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด  

Q: กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร? 

A: กรมธรรมประกันภัยที่สําคัญเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยกอนที่จะมีการโอน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวใหแกกองทุนรวม ซึ่ง เทสโก โลตัส ไดเอาประกันภัยไวนั้น 
ประกอบดวยการประกันภัยดังตอไปนี้ (ก) การประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risks 
Insurance) (ข) การประกันภัยความรับ ผิดตอบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) และ  
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(ค) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (ง) การประกันภัยการกอการราย 
(Terrorism Insurance) โดยที่ภายใตกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท เทสโก โลตัส จะ
ไดรับความคุมครองตอความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
และทรัพยสินอื่น ๆ ที่สําคัญ ในสวนของกรมธรรมการประกันภัยสําหรับความรับผิดตอบุคคลภายนอกจะครอบคลุม
ความรับผิดทางกฎหมายและทางนิติกรรมสัญญาของเทสโก โลตัส ตอบุคคลอื่น อันเกิดจากการทําใหผูอื่นไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และการกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของผูอื่น ทั้งนี้ จํานวนคาเสียหายสวนแรกที่เทสโก 
โลตัส จะตองรับผิด (deductible amounts) ภายใตกรมธรรมดังกลาวมิไดเปนจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญหรือสูงเกิน
ปกติ 

หลังจากกองทุนรวมไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแลว บริษัท
จัดการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเอาประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน 

 ภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเอาประกันภัย
สําหรับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตามที่ระบุไวในสัญญา (โดยกองทุนรวม
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย) ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามหนาที่ภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจะดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนภายใตการประกันภัยที่มีอยูเดิม (โดยกองทุนรวมเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย) เพ่ือใหกองทุนรวมไดรับ (ก) ความคุมครองสําหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท ยกเวนสําหรับ
โครงการพระราม 1 ในกรณีที่กองทุนรวมประสงคจะซอมแซมความเสียหาย สํานักงานทรัพยสินฯ ซ่ึงเปนผูรับ
ประโยชนตามกรมธรรมจะโอนคาสินไหมใด ๆ ที่ไดรับมาใหแกกองทุนรวมเพื่อใชในการซอมแซมความเสียหาย  
(ข) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ค) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (ง) การประกันภัยการกอการ
ราย และ (จ) การประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาสําหรับโครงการพระราม 1 ตามที่กําหนดไวในสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

Q: รายชื่อหรือลักษณะเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนหรือจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกลาว ที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปน
จํานวนและสัดสวนเทาใด? 

A: เนื่องจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายใหผูถือหนวยลงทุนเดิมของกองทุนรวมที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งรวมถึงผูถือหนวยลงทุนเดิมที่เปน
เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจะลงทุน ตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมแตละรายถืออยู โดยกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือ
หนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อดังกลาว จะเสนอขายใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันตามที่กําหนด
ไวในคําถาม-คําตอบเรื่อง "วิธีการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 เปนอยางไร?"  
ในการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ การจัดสรรหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อที่เปนเจาของ 
ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจะลงทุน ซึ่งรวมถึงเทสโก โลตัส ที่
ไดดําเนินการจองซ้ือหนวยลงทุน จะไมทําใหบุคคลดังกลาว หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวในจํานวนที่
ทําใหผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือที่เปนเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
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กองทุนรวมลงทุนหรือจะลงทุน ซ่ึงรวมถึงเทสโก โลตัส หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือหนวยลงทุน
รวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

Q: ผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวมจะเปนอยางไรในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพยหรือ
การเชาในอาคารโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนและหากตอมาผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน หรือผูมีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญาโดยมิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว 

A: เนื่องจากการลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและโครงการใหม
นี้ ไมมีการเชาชวงอสังหาริมทรัพยแตเปนการลงทุนในสิทธิการเชาที่ดิน อาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางที่ผูใหเชา
เปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินโดยตรง ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมมีผลกระทบดังกลาว 

Q: ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน? 

A: กองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม ตลอดจนตราสารทางการเงิน เมื่อกองทุนรวมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนอันไดแก 
รายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับจากตราสารที่กองทุนลงทุน และกําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย จะทําใหกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิบริษัทจัดการมี
นโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในคําถาม-คําตอบ เรื่อง 
"กองทุนนี้มีนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูลงทุนอยางไร?" 

 นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะสะทอนอยูในมูลคาหนวยลงทุนที่อาจเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เมื่อผูถ ือ 
หนวยลงทุนทําการขายหนวยลงทุนซึ่งสามารถดําเนินการผานตลาดหลักทรัพย ผูถือหนวยลงทุนจึงมีโอกาสที่จะ
ไดรับกําไรจากราคาขายหนวยลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้น 

 ขอมูลสรุปรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานของอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิม และอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมรวมกับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม สําหรับปตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 
2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 มีดังนี ้ 
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ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน  

 ประมาณการ ประมาณการ 
 ตามสมมติฐานสําหรับป ตามสมมติฐานสําหรับป 
 ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 
 พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 
 28 กุมภาพันธ 28 กุมภาพันธ 
 พ.ศ. 2557 ของ พ.ศ. 2557 ของ 
 อสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 
 ที่มีอยูเดิม1 ท้ังหมด2 
 พันบาท พันบาท 
   

รายไดคาเชาและคาบริการ 1,729,990 2,354,881 
ผูเชาไฮเปอรมารเก็ตและพื้นท่ีศูนยอาหาร 562,077 775,234 
ผูเชาพ้ืนท่ีระยะยาวท่ีระบุอัตราเชาแบบคงท่ี 610,306 792,768 
ผูเชาพ้ืนท่ีระยะยาวท่ีกําหนดอัตราคาเชา   
   แบบแปรผัน 323,094 451,231 
ผูเชาพ้ืนท่ีชั่วคราว 225,609 323,470 
ผูเชาปายและสือ่โฆษณา 8,904 12,178 

รายไดอื่น 12,574 16,917 
   

รายไดรวม 1,742,564 2,371,798 
   

คาใชจายท่ีเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 335,182 440,149 
คานายหนาจัดหาผูเชา - - 
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา 25,202 34,106 
คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย 275,915 357,254 
คาเชาท่ีดิน 34,065 48,789 

   

กําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย 1,407,382 1,931,649 
   

รายไดดอกเบี้ย 1,095 1,049 
 

                                                   
1  อสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมอางถึงอสังหาริมทรัพยจํานวน 17 แหงซ่ึงไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไร

ตามสมมติฐาน ขอ ก ขอมูลท่ัวไป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในภาคผนวก 5 
2  อสังหาริมทรัพยท้ังหมดอางถึงอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมและอสังหาริมทรัพยใหมซ่ึงไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุนและ 

การปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน ขอ ก ขอมูลท่ัวไป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในภาคผนวก 5 
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ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน (ตอ) 
 

 ประมาณการ ประมาณการ 

 ตามสมมติฐานสําหรับป ตามสมมติฐานสําหรับป 

 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 

 พ.ศ. 2556 ถึงวันที ่ พ.ศ. 2556 ถึงวันที ่

 28 กุมภาพันธ 28 กุมภาพันธ 

 พ.ศ. 2557 ของ พ.ศ. 2557 ของ 

 อสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 

 ท่ีมีอยูเดิม3 ทั้งหมด4 

 พันบาท พันบาท 

คาใชจายกองทุนรวม   

คาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม 14,820 15,538 
คาธรรมเนียมการบริหารทรัพยสิน 59,407 80,941 
คาธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสรางแรงจูงใจ 21,684 29,795 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,980 2,698 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 2,971 4,047 
คาใชจายอื่น ๆ ของกองทุนรวม 11,238 11,238 
คาใชจายในการออกและเสนอขาย   
   หนวยลงทุนตัดจาย 168,512 251,700    

กําไรสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน 1,127,865 1,536,741 

บวกกลับ  สภาพคลองสวนเกินท่ีเกิดจากการ   

    ตัดจําหนายคาใชจายในการออก   

    และเสนอขายหนวยลงทุน5  168,512 251,700 
 คาเชาท่ีดินตัดจําหนาย6 9,430 14,412 

                                                   
3  อสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมอางถึงอสังหาริมทรัพยจํานวน 17 แหงซ่ึงไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไร

ตามสมมติฐาน ขอ ก ขอมูลท่ัวไป   
4  อสังหาริมทรัพยท้ังหมดอางถึงอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมและอสังหาริมทรัพยใหมซ่ึงไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุนและ 

การปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน ขอ ก ขอมูลท่ัวไป 
5  ภายใตกฎหมายหลักทรัพย กองทุนรวมจะจายคืนสภาพคลองสวนเกินท่ีเกิดจากการตัดจําหนายคาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนโดยทํา 

การลดเงินทุนจดทะเบียน   
6  รายการดังกลาวมีวิธีการลงบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ซ่ึงทําใหเกิดสวนตางระหวางรายไดหรือรายจายท่ีลงบัญชี และเงินสดท่ีไดรับจริง (กรณีของรายได) 

หรือ เงินสดท่ีจายออกจริง (กรณีของรายจาย) การนําสวนตางดังกลาวมาคํานวณเพิ่มเติมตามตารางขางตนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักลงทุนเห็นภาพรวมวา 
กองทุนรวมมีเงินสดท่ีสามารถจายคืนใหแกนักลงทุนเปนจํานวนเทาไหร 
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ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน (ตอ) 
 ประมาณการ ประมาณการ 

 ตามสมมติฐานสําหรับป ตามสมมติฐานสําหรับป 

 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 

 พ.ศ. 2556 ถึงวันที ่ พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 

 28 กุมภาพันธ 28 กุมภาพันธ 

 พ.ศ. 2557 ของ พ.ศ. 2557 ของ 

 อสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 

 ที่มีอยูเดิม7 ท้ังหมด8 

 พันบาท พันบาท 
   

หักออก รายไดคาเชาผูเชาไฮเปอรมารเก็ต   
    และพ้ืนท่ีศูนยการคาท่ีมิไดจายชําระ 
    เปนเงินสดจริง6 (62,941) (86,810) 
เงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน 1,242,866 1,716,043 
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 1,770,000,000 2,261,780,4709 
   
เงินท่ีจายแกผูถือหนวยลงทุน:   
กําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาปนสวนแบงกําไร   
   ตอหนวยลงทุน (อัตราการปนสวนแบงกําไร   
   รอยละ 100) (บาทตอหนวยลงทุน)10 0.64 0.68 

                                                   
7  อสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมอางถึงอสังหาริมทรัพยจํานวน 17 แหงซ่ึงไดเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวน

แบงกําไรตามสมมติฐาน ขอ ก ขอมูลท่ัวไป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในภาคผนวก 5 
8  อสังหาริมทรัพยท้ังหมดอางถึงอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมและอสังหาริมทรัพยใหมซ่ึงไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุนและ 

การปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน ขอ ก ขอมูลท่ัวไป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในภาคผนวก 5 
9  จํานวนหนวยลงทุนเพิ่มเติมท้ังหมด 491.8   ลานหนวย คํานวณจากเงินท่ีกองทุนรวมคาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติมประมาณ  

6, 885  ลานบาท ซ่ึงคํานวณจากราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนในอัตรารอยละ 100 ของราคาประเมินต่ําสุด ประมาณ
การเงินทุนสํารองเปนเ งินลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (Capital Expenditure Reserves) คาใชจายท่ีเก่ียวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม และท่ีราคาเสนอขายหนวยลงทุน 14.0  บาท ตอหนวยลงทุน 

10  จากขอมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่นหลายกองทุนท่ีลงทุนในสิทธิการเชาท่ีดินท้ังหมดสําหรับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน้ัน ๆ ลงทุน 
พบวา มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมดังกลาวยังไมไดรับผลกระทบจากการท่ีมูลคาสิทธิการเชาลดลงตามอายุสัญญาสิทธิการเชา เน่ืองจาก
ราคาประเมินของสิทธิการเชาส้ินงวดไมนอยกวามูลคาสิทธิการเชาตนงวด ทําใหกองทุนรวมไมตองรับรูผลขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากมูลคาสิทธิการเชา
ลดลงจากการประเมินคาทรัพยสิน (unrealized loss) 

 เพื่อใหเห็นตัวอยางผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนดังกลาว บริษัทจัดการจึงทดลองคํานวณกําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาปนสวนแบงกําไรในประมาณการงบกําไร
ขาดทุนของกองทุนรวม สําหรับงวดวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ 2557 ในกรณีสมมติ ท่ีราคาประเมินของสิทธิการเชาส้ินงวดลดลงแบบเสนตรง
ตามอายุสัญญาสิทธิการเชา (มีการรับรู unrealized loss ในทางสมมติ) จากสมมติฐานในกรณีดังกลาวน้ี กําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอ
หนวยลงทุนจะลดลงจากสมมติฐานเดิมเหลือ 0.53 บาทตอหนวย สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิม และ 0.58 บาทตอหนวย สําหรับอสังหาริมทรัพย
ท้ังหมด อยางไรก็ดี unrealized loss จากกรณีสมมติดังกลาวไมใชคาใชจายท่ีมีการจายเปนเงินสด ทําใหกองทุนรวม ยังคงมีสภาพคลองสวนเกินท่ี
สามารถจายคืนใหผูถือหนวยลงทุนไดดวยการลดเงินทุนจดทะเบียน ซ่ึงจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไดรับเงินจากการปนสวนแบงกําไรและจากการลดเงินทุน
จดทะเบียน รวมเปน 0.70 บาทตอหนวย สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิม และ 0.76 บาทตอหนวย สําหรับอสังหาริมทรัพยท้ังหมด ตามสมมติฐานเดิม 
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 ประมาณการ ประมาณการ 

 ตามสมมติฐานสําหรับป ตามสมมติฐานสําหรับป 

 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 

 พ.ศ. 2556 ถึงวันที ่ พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 

 28 กุมภาพันธ 28 กุมภาพันธ 

 พ.ศ. 2557 ของ พ.ศ. 2557 ของ 

 อสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 

 ที่มีอยูเดิม11 ท้ังหมด12 

 พันบาท พันบาท 
   
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน   
   (บาทตอหนวยลงทุน) 0.06 0.08 
   
รวมจายคืนตอหนวยลงทุน 0.70 0.76 

 

 
ในกรณีที่กองทุนรวมคืนเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในอัตรารอยละ 95 ถึง 
รอยละ 100 อัตราเงินที่จายแกผูถือหนวยลงทุนสําหรับปตั้งแตวันที่1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 จะ
คิดเปน 0.72 บาท ถึง 0.76 บาทตอหนวยสําหรับอสังหาริมทรัพยทั้งหมด 

ตามรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับป ส้ินสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ 2557 ขางตน ประมาณการรายไดรวมของกองทุนรวมเปนจํานวน 1,742.6 ลานบาท สําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และ 2,371.8 ลานบาท สําหรับอสังหาริมทรัพยทั้งหมด ทั้งนี้ โครงสรางรายไดของ
กองทุนรวมในชวงเวลาดังกลาวเปนดังตอไปนี ้

 รายไดคาเชาและคาบริการอัตราคงที่จาก เทสโก โลตัส (สําหรับพ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหาร) 
เปนจํานวน 562.1 ลานบาท สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและ 775.2 ลานบาท สําหรับ
อสังหาริมทรัพยทั้งหมด คิดเปนรอยละ 32 และรอยละ 33 ของรายไดรวมตามลําดับ รายไดดังกลาวสงผล
ใหกองทุนรวมมีรายไดระยะยาวที่มั่นคง เนื่องมาจากสัญญาเชาหลักระหวาง เทสโก โลตัส และกองทุนรวม
มีอายุสัญญา 10 ป ตอไดอีกสองคราว ๆ ละ 10 ป ทั้งนี้ จะมีการปรับคาเชาและคาบริการข้ึนรอยละ 10  
ทุก ๆ 3 ป เพื่อการเติบโตอยางสม่ําเสมอของคาเชาและคาบริการและลดความเส่ียงจากคาเงินเฟอ 

                                                                                                                                                                   
 ตามหลักการทางบัญชีและในทางปฏิบัติ มูลคาสิทธิการเชาปลายงวดจะข้ึนกับราคาประเมินท่ีจัดทําโดยผูประเมินคาทรัพยสิน จึงอาจไมเกิด unrealized 

loss เชนเดียวกันกับกองทุนอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ตามท่ีกลาวมาเบ้ืองตน การทดลองคํานวณ unrealized loss ดวยวิธีเสนตรงขางตนเปนเพียงตัวอยาง
หน่ึงในการแสดงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเทาน้ัน 

11  อสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมอางถึงอสังหาริมทรัพยจํานวน 17 แหงซ่ึงไดเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวน
แบงกําไรตามสมมติฐาน ขอ ก ขอมูลท่ัวไป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในภาคผนวก 5 

12  อสังหาริมทรัพยท้ังหมดอางถึงอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูเดิมและอสังหาริมทรัพยใหมซ่ึงไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบประมาณการงบกําไรขาดทุนและการ
ปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน ขอ ก ขอมูลท่ัวไป ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในภาคผนวก 5 
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นอกจากนี้ คูสัญญาอาจพิจารณาทบทวนคาเชาเมื่อสัญญาเชาครบกําหนด 10 ป เพื่อใหมั่นใจวาอัตราคา
เชาและคาบริการเปนอัตราท่ีสอดคลองกับอัตราคาเชาและคาบริการในตลาด  

• รายไดคาเชาและคาบริการอัตราคงที่จากผู เชาระยะยาวเปนจํานวน 610.3 ลานบาท สําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และ 792.8 ลานบาท สําหรับอสังหาริมทรัพยทั้งหมด คิดเปนรอยละ 35 และ
รอยละ 33 ของรายไดรวมตามลําดับ ท้ังน้ี รายไดคาเชาและคาบริการจะมีการปรับเพ่ิมอยางตอเน่ือง  

• รายไดคาเชาและคาบริการอัตราแปรผันจากผูเชาระยะยาวเปนจํานวน 323.1 ลานบาท สําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และ 451.2 ลานบาท สําหรับอสังหาริมทรัพยทั้งหมด คิดเปนรอยละ 19 และ
รอยละ 19 ของรายไดรวมตามลําดับ ท้ังน้ี รายไดคาเชาและคาบริการในสวนนี้จะแปรผันตามยอดขายของ
ผูเชา และจะสงผลใหกองทุนรวมไดรับสวนแบงจากยอดขายท่ีเติบโตข้ึนของผูเชาท่ีนาเช่ือถือและมีคุณภาพ

• รายไดคาบริการจากผูใชพื้นที่ชั่วคราวเปนจํานวน 225.6 ลานบาท สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 
และ 323.5 ลานบาท สําหรับอสังหาริมทรัพยทั้งหมด คิดเปนรอยละ 13 และรอยละ 14 ของรายไดรวม
ตามลําดับ โดยพื้นที่ใหบริการชั่วคราวเปนพื้นที่ที่คิดอัตราคาใหบริการสูง อันเนื่องมาจากระยะเวลาเชาที่
สั้นและพื้นที่เชาที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ กองทุนรวมมีความยืดหยุนสูงในการปรับคาบริการ และความ
หลากหลายของผูใชพื้นที่ชั่วคราว รวมทั้งสามารถใชเปนพื้นที่ดังกลาวในการจัดแคมเปญสนับสนุนการขาย
ตาง ๆ ไดดวย

• รายไดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงรายไดจากสัญญาบริการปายโฆษณา และรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ เปนจํานวน 
21.5 ลานบาท สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และ 29.1 ลานบาท สําหรับอสังหาริมทรัพยทั้งหมด 
คิดเปนรอยละ 1 และรอยละ 1 ของรายไดรวมตามลําดับ

นอกจากน้ี ตามขอกําหนดสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไม
คิดคานายหนาจัดหาผูเชาสําหรับพื้นที่ใหเชาทั้งหมด และคาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชาสําหรับพื้นที่ไฮเปอร
มารเก็ตและพ้ืนท่ีศูนยอาหารสําหรับอสังหาริมทรัพยท้ังหมดจนถึงวันท่ี  28 กุมภาพันธ  2557 ดังนั้น ประมาณการงบ
กําไรขาดทุนและการปนสวนแบงตามสมมติฐานขางตน จึงไมไดรวมคานายหนาและคาธรรมเนียมที่ถูกยกเวน
ดังกลาว ทั้งนี้ ประมาณการตามสมมติฐานสําหรับคานายหนาจัดหาผูเชาและคาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชาที่ถูก
ยกเวนสําหรับปต้ังแตวันท่ี  1 มีนาคม 2556 ถึง  28 กุมภาพันธ 2557 จะมีมูลคาประมาณ 48.2 ลานบาท13 สําหรับ
อสังหาริมทรัพยท้ังหมด หรือประมาณรอยละ 2.0 ของรายไดรวม

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมตามภาคผนวก 5 "รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไร
ขาดทุนตามสมมติฐาน " โดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จํากัด ซ่ึงประมาณการรายไดคาเชาตามที่
ปรากฏในรายงานประมาณการดังกลาวไดรับการรับรองจากบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด

  
13 คํานวณจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ 2557 
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Q: กองทุนนี้มีนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูลงทุนอยางไร? 

A: ผูถือหนวยลงทุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนใน
วันที่มีการปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิไดรับเงิน 
ปนผลตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของตน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4  ครั้ง โดยจะจายเปนรายไตรมาส ทั้งนี้ 
ตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎระเบียบที่เกี่ยวของดังนี้ 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือ 
หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 (หรือในอัตรารอยละใด ๆ  ที่กฎหมายหลักทรัพยอนุญาตใหทําไดเปนครั้ง
คราว) ของกําไรสุทธิประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ 
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

กําไรสทุธิและกําไรสะสม (1) และ (2) จะไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมิน
คาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนตองไมท ําให
กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

ในการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วัน นับแต
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือในกรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล ภายใน 90 วัน นับแตวันปดสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร  

เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในคร้ังนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวด
สิ้นปบัญชี ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนดไว 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว  เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . และ /หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมายไดแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ /หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน บริษัท
จัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการใหเปนไปตามนั้นแลวจึงจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนไดใหความยินยอมแลว  
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เง่ือนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกวา  1 ใน 3  ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา   1  ใน 3   ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน บริษัทจัดการจะพิจารณา
จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสิทธิการถือครองหนวยลงทุนซ่ึงเปนผูที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนตามลําดับกอนหลังของการบันทึกการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1   ใน 3   ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเกณฑที่
กําหนด 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50   ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน บริษัทจัดการจะพิจารณา
จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสิทธิการถือครองหนวยลงทุนซ่ึงเปนผูที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนตามลําดับกอนหลังของการบันทึกการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1   ใน 3   ของจํานวนหนวยลงทุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวย
ลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ ตองไมเกิน 1 ป นับแตวันที่รับ
หนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย  1 ฉบับ  

(ข) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ  
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(ค) สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียน 
ผูดูแลผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย 

(5) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน ตามรายละเอียดที่ผูถือ
หนวยลงทุนแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนครั้งลาสุด หรือเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือ
หนวยลงทุน ดราฟท หรือต๋ัวแลกเงินโดยสงทางไปรษณีย  ตามช่ือและที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการหักคาธรรมเนียม และคาใชจายดังกลาวจากเงินโอนนั้น 

บริษัทจัดการจะทําการหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 หรือในอัตราอื่นตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับ
เงินปนผลที่จายใหกับผูถือหนวยลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งไดแสดงความประสงคใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายไว เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนนั้นไดแจงเปนลายลักษณอักษรไปยัง
บริษัทจัดการใหดําเนินการเปนอยางอื่นภายใน 5 วัน หลังจากปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอื่นใด
นอกจากเพ่ือประโยชนของกองทุนรวม 

(7) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถจายเงินปนผลได เนื่องจากการถือหนวยลงทุนเกินกวาที่ กําหนดตาม
โครงการจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมจะดําเนินการใหเ งินปนผลสวนที่ไมสามารถจายไดใหเปนของ
แผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการใหเงินปนผลสวนที่ไมสามารถจายไดใหเปนของแผนดินตามที่
กําหนดไวในวรรคแรก บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอ่ืน
ของกองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

Q: ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน? 

A: ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนของประเทศไทยและโลก โดยเฉพาะในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก จะสงผลในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความสามารถ
ในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมในทายที่สุด 

ความผันผวนของอัตราคาเชา 

เนื่องจากรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวมมาจากรายไดคาเชา ดังนั้น หากอัตราคาเชามีความผันผวนจะมี
ผลกระทบถึงผลประกอบการของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ความผันผวนของอัตราคาเชาอาจมีสาเหตุมาจากการแขงขันที่สูงขึ้น หรือการไดรับผลกระทบจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจ 
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ความผันผวนของราคาซื้อขายหนวยลงทุนและสภาพคลองในการซ้ือขาย 

ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ เปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และอาจไมสอดคลองกับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อ
ขายของหนวยลงทุนนั้น  ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาด
หลักทรัพย และปริมาณการซื้อขายของหนวยลงทุน เปนตน ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถขายหนวยลงทุนไดในราคา
ที่เสนอขายหนวยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือในราคาตามมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ "ความเสี่ยงในการลงทุน"   

Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตางกัน
อยางไร? 

A: การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวา 
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิท ธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมนี้ กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่ง
ประกอบดวยศูนยการคาของเทสโก โลตัส จํานวน 5 แหง เปนผลใหภายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหมคร้ังนี้ กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยทั้งหมด 22 แหง ทําใหการลงทุนมี
ลักษณะกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทานั้น ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นอาจมีนโยบายการ
กระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตาง ๆ อยางไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ที่มีการกระจายของประเภทผูเชาในหลากหลายธุรกิจ จะชวยลดความเส่ียงไดในระดับหนึ่ง ดังนี ้

 

 

 
ความเสี่ยงต่ํา/มีความซับซอนตํ่า                                                                                                                                       ความเสี่ยงสูง/มีความซับซอนสูง 

1 2 3 4 5 6 7 8 
กองทุนรวมตลาด
เงินท่ีลงทุนเฉพาะ

ในประเทศ 
 

กองทุนรวม 
ตลาดเงินท่ีลงทุน
ในตางประเทศ

บางสวน 
 

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล 

 

กองทุนรวม 
ตราสารหน้ี 

 

กองทุนรวมผสม 
 

กองทุนรวม 
ตราสารแหงทุน 

 

กองทุนรวม
หมวด

อุตสาหกรรม 
 

กองทุนรวม 
ท่ีลงทุนใน 
ทรัพยสิน
ทางเลือก 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาเทสโก 

โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) 
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Q: บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน 
บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบุคคลที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มี
ความสัมพันธกับเจาของ หรือผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนหรือไม อยางไร? 

A: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท มีการทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุน มีลักษณะเปนการ
ซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่เทสโก โลตัสเปนเจาของหรือผูเชาอยูกอนวันที่กองทุนรวมจะ
เขาลงทุน โดยกองทุนรวมไดแตงต้ัง เทสโก โลตัส เพ่ือทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญาวาจาง
บริหารอสังหาริมทรัพย (ซึ่งรวมถึงขอตกลงเก่ียวกับการที่กองทุนรวมจะใหสิทธิในการใหบริการระบบสาธารณูปโภค
แกเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย) สําหรับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมและโครงการใหม โดยสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยระหวางกองทุนรวมกับเทสโก โลตัส กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมและคาตอบแทนที่เก่ียวของที่จายใหแกเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยในอัตราที่
เหมาะสม ตามธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอ่ืนทั่วไป 

นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนทั่วไปครั้งแรกของกองทุนรวมเสร็จสิ้น เทสโก โลตัส เปน 
ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนรวม โดยถือหนวยลงทุนในสัดสวนประมาณรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด (ซึ่งเทสโก โลตัส และเจาของทรัพยสินที่มิใชผูที่เกี่ยวของกับเทสโก โลตัส รวมทั้งกลุมบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกลาว สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดในสัดสวนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม) และภายหลังจากที่เทสโก โลตัส โอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนโครงการเดิมแกกองทุนรวมแลว เทสโก โลตัส ไดเขาทําสัญญาเชาหลักและ
สัญญาบริการกับกองทุนรวม และเปนหนึ่งในผูเชาหลักในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนโครงการเดิม ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักและสัญญาบริการระหวางกองทุนรวมกับเทสโก โลตัส ดังกลาว มีการ
กําหนดอัตราคาเชาและคาบริการที่เทสโก โลตัส จายใหกองทุนรวมในอัตราที่เหมาะสม ตามธรรมเนียมทางคาปกติ
เสมือนเปนการทําธุรกรรมกับผูเชาระยะยาวที่เชาพื้นที่ขนาดใหญที่มิไดเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน (at arm's 
length transaction) 

 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่เทสโก โลตัส เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยและ/หรือเปนผูถือหนวยลงทุนเกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม การทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการลงทุนหรือจําหนายไป
ซึ่งอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนระหวางกองทุนรวมและเทสโก โลตัส จะทําได
ตอเมื่อมีลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปนบุคคลที่มิไดมีความ
เกี่ยวของกันเปนพิเศษ และดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549  

อนึ่ง กองทุนรวมไดดําเนินการตามหลักเกณฑและขอกําหนดของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ที่ สน. 29/2549 สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแลว ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุน 
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 
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Q: รายไดที่กองทุนรวมนี้จะไดรับมีการประกันหรือไมอยางไร? 

A: ไมมีการประกันรายได  
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ขอมูลที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุน 

 Q: ราคาเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 เปนเทาไร? 

A: คณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะกําหนดตามวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทุนของ 
นักลงทุน (Book-building) โดยพิจารณาจากราคาตลาดของหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมตามรายงานการประเมินราคาของผูประเมินคาทรัพยสิน 
สภาวะตลาดโดยรวม และกระแสการตอบรับจากผูลงทุน โดยคณะกรรมการลงทุน และบริษัทจัดการ จะหารือ
รวมกับผูจัดการการจัดจําหนาย และผูซ้ือหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) เพื่อกําหนดราคา
เสนอขายสุดทาย และคาดวาจะประกาศในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 

Q: จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 เปน
เทาไร? 

A: สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดตามอัตราสวนหนวยลง
ทุนเดิมที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อแตละรายถืออยูตอหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบ
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที่จะจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขาย
เพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่ไดรับจัดสรร เกินกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร นอยกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือสละสิทธิไมจอง
ซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพ่ิมเติมในครั้งนี้ก็ได 

สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันและผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลดังกลาวตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นสมควร 

Q: วิธีการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 1 เปนอยางไร? 

A: ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน ดังนี ้

การเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายใหผูถือหนวยลงทุนเดิมของกองทุนรวมที่มีรายชื่อปรากฏอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งรวมถึงผูถือหนวยลงทุนเดิมที่เปนเจาของ ผูใหเชา  
ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจะลงทุน (รวมถึงเทสโก โลตัส) ตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมแตละรายถืออยู โดยกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรใหแก
ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือดังกลาว จะเสนอขายใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันตามที่
กําหนดไวในคําถาม-คําตอบ เรื่อง "วิธีการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 1 เปน
อยางไร?" โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรหนวยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ใน คําถาม-คําตอบ เรื่อง 
"วิธีการจัดสรรหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 เปนอยางไร?" 
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1.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน และใบจองซื้อหนวยลงทุน   

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ  

บริษัทจัดการไดดําเนินการจัดสงหนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื้อหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่จะเสนอขายในครั้งนี้
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือแลวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หนังสือ 
ชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และใบจองซื้อหนวยลงทุน  ไดที่บริษัทจัดการ หรือสํานักงานใหญและสาขา
ของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ตามรายชื่อที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ไดอยางเร็ว
ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ภายในเวลาทําการของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 
ระหวางเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน จนถึงเวลา 12.00 น. และสามารถดาวนโหลดเอกสารดังกลาวไดจากเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
(www.ktam.co.th) และเว็บไซตของกองทุนรวม (www.tlgf-fund.com)  

สําหรับผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตามที่กําหนดไวขางลางนี้ และผูซื้อหนวย
ลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ("ผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน") ใน
กรณีที่มีหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่เสนอขายในครั้งนี้ เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ 
จองซื้อ  

ผูจองซ้ือหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน  สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และใบจองซื้อหนวยลงทุน ไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย 
(สําหรบัผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันภายในประเทศ) และที่บริษัทจัดการ (สําหรับผูซื้อ
หนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)) ต้ังแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่  
6 ธันวาคม 2555 ภายในวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย หรือบริษัทจัดการ (แลวแตกรณี)    

"ผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน" ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย  

2. บริษัทเงินทุน 

3. บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
91 

5. บริษัทประกันภัย 

6. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งข้ึน 

7. ธนาคารแหงประเทศไทย 

8. สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

9. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

10. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

11. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

12. กองทุนรวม 

13. กองทุนประกันสังคม 

14. ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ 1. ถึง ขอ 13. โดยอนุโลม ซ่ึงรวมถึงผูซื้อ
หนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)  

1.2 วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ 

ตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ภายในเวลาทําการของบริษัทจัดการ และ
สํานักงานใหญและแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 
ระหวางเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและแตละสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุน ถึงเวลา 12.00 น. ยกเวนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย (custodian) ที่ไดรับมอบอํานาจให
ดําเนินการจองซื้อแทน หรือเทสโก โลตัส สามารถจองซื้อไดถึงเวลา 17.00 น. 

สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่เสนอขายในครั้งนี้ เหลือ
จากการจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือ 

ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ภายในเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย 
สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันภายในประเทศ และภายในเวลาทําการของบริษัท
จัดการ สําหรับผูซ้ือหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)   
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2.2 การกําหนดราคาและวิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือ และผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันตองชําระเงินคาจอง
ซื้อหนวยลงทุนที่ราคาเสนอขายสุดทาย ซึ่งคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะกําหนดตาม
วิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทุนของนักลงทุน (Book-building) โดยพิจารณาจากราคา
ตลาดของหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมตามรายงานการประเมินราคาของผูประเมินคาทรัพยสิน สภาวะตลาดโดยรวม และกระแส
การตอบรับจากผูลงทุน โดยคณะกรรมการลงทุนและบริษัทจัดการ จะหารือรวมกับผูจัดการการจัด
จําหนาย และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) เพ่ือกําหนดราคาเสนอขาย
สุดทาย ซึ่งคาดวาจะประกาศในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 

2.2 วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ 

(1) ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ สามารถแสดงความจํานงที่จะจองซื้อหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่
เสนอขายในครั้งนี้ ตามสิทธิ เกินกวาสิทธิ หรือนอยกวาสิทธิของตน หรือสละสิทธิไมจองซื้อหนวย
ลงทุนทีเ่พิ่มที่เสนอขายในคร้ังนี้ก็ได โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อแตละรายสามารถ
จองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือสํานักงานใหญและสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน ไดตามวันและเวลาที่ระบุไวในขอ 1.2  

(2) ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือ ซึ่งจองซื้อหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่เสนอขายในครั้งนี้จะตองชําระ
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือในวันจองซื้อ ใหแกบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได พรอมทั้งกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน และยื่นเอกสาร
ประกอบตามที่กําหนดใหครบถวน 

ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อรายใดกรอกขอมูลในใบจองซื้อหนวยลงทุนไม
ถูกตองครบถวน หรือไมสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวม ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตาง ๆ โดยยึดถือ
ขอมูลเก่ียวกับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 

(3) ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่อง
ของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเอง 
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(4) เนื่องจากจะมีการนําหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่เสนอขายในครั้งนี้เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ดังนั้น ในการจองซ้ือ  ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อจะตองระบุในใบจองซ้ือ แจงความ
ประสงควาจะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อฝากไว ณ ที่ใด โดยผูถือหนวย
ลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือสามารถเลือกดําเนินการดังตอไปนี้  

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้น ๆ หรือ 

- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุน (ซ่ึงปจจุบันนี้ บริษัทจัดการทําหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนดวย) โดยกําหนดใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการออกใบ
หนวยลงทุน และจัดสงใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อภายใน 
30 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ  

อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือไมระบุแจงความประสงคเก่ียวกับการ
นําฝากหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรในใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือขอความที่ระบุไวไมถูกตอง  
ไมครบถวน ไมชัดเจน หรือขาดขอมูลตองแจงในสาระสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ฝากหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรของผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือรายดังกลาวไวกับนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน โดยจะกําหนดใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการออกใบหนวยลงทุน 
และจัดสงใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อรายดังกลาวตอไป 

สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่เสนอขายในครั้งนี้ เหลือ
จากการจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือ  

ในการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน ใหผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภท 
ผูลงทุนสถาบันภายในประเทศ จองซื้อหนวยลงทุนผานผูจัดการการจัดจําหนาย และใหผูซื้อหนวยลงทุน
เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) จองซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ โดยตองนําสงใบจองซื้อ
ที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันไดลงลายมือช่ือเพ่ือแสดงความประสงคที่จะจองซื้อหนวย
ลงทุน (ใบจองซ้ือสําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน) ใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย หรือ
บริษัทจัดการ (แลวแตกรณี) เพ่ือเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุน
สถาบันจะตองชําระเงินคาจองซ้ือที่ราคาเสนอขายสุดทาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการการจัด
จําหนาย หรือบริษัทจัดการ (แลวแตกรณี) จะไดมีการกําหนดตอไป  

Q: ผูสั่งซื้อจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดอยางไร? 

A: ในการเสนอขายหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ 

(1) ผูถือหนวยลงทุนเดิมทีม่ีสิทธิจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในวันที่จองซ้ือที่
ราคาเสนอขายสุดทายตอหนวยลงทุน ณ สถานที่จองซ้ือหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาและวิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนด ดังนี ้

 กรณีชําระดวยเงินสด: ใหชําระไดที่บริษัทจัดการ หรือสํานักงานใหญหรือแตละสาขาของผูสนับสนุน
การขายหนวยลงทุน ในวันที่ 26, 27 และ 28 พฤศจิกายน 2555 ระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการ หรือ
สํานักงานใหญหรือแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต
เวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานใหญหรือแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
ถึงเวลา 12.00 น. 

 กรณีชําระดวยเงินโอน: ใหโอนเงินโดยทําการหักบัญชีธนาคารผานเคานเตอรของผูสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุน (โดยในกรณีจองซ้ือผานบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะรับเฉพาะเงิน
โอนจากบัญชีที่เปดกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น และกรณีจองซื้อผานธนาคารธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) จะรับเฉพาะเงินโอนจากบัญชีที่เปดกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) เทานั้น) ในวันที่ 26, 27 และ 28 พฤศจิกายน 2555 ระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการ หรือ
สํานักงานใหญหรือแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต
เวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานใหญหรือแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
ถึงเวลา 12.00 น. โดยใหหักบัญชีธนาคารเพ่ือโอนเงินไปยังบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุน ดังตอไปนี ้

 กรณีจองซื้ อผานบริษัทจัดการ ช่ือบัญชี  "บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนเ พ่ิมทุนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท" เลขที่ 153-6-10706-9 ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะล ิ

 กรณีจองซื้อผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนเพ่ิมทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท " เลขที่ 981-1-87323-2 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักนานาเหนือ  

 กรณีจองซ้ือผานธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหนวย
ลงทุนเพิ่มทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท " เลขที่  
800-0-20784-3 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ (หลังสวน) 

สําหรับเทสโก โลตัส สามารถชําระเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีรักษาทรัพยสินสําหรับเงินคาจองซื้อที่ไดรับจาก
การเสนอขายหนวยลงทุนที่เพ่ิมในครั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด 

กรณีชําระดวยเช็คบุคคล ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค: ใหขีดครอม เฉพาะสั่ งจาย  "บัญชีจอง ซ้ือ 
หนวยลงทุนเพ่ิมทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท" โดยเช็คบุคคล 
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ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คดังกลาวตองสามารถเรียกเก็บไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันไดภายในวันทําการ
ถัดจากวันที่จองซ้ือ และลงวันที่ที่จองซื้อ โดยจะตองไมเกินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 พรอมระบุชื่อ 
นามสกุล ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังเช็คบุคคล ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค
ดังกลาว นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อจะตองส่ังจายเช็คบุคคล ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค
เพียง 1 ฉบับ ตอใบจองซื้อหนวยลงทุน 1 ใบ ตอหมายเลขแจงสิทธิในการจองซ้ือหนวยลงทุนเทานั้น 

การชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คบุคคล ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คดังกลาว สามารถดําเนินการไดใน
วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2555 ระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานใหญหรือแตละ
สาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแตเวลาเปดทําการของ
บริษัทจัดการ หรือสํานักงานใหญหรือแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ถึงเวลา 12.00 น. 
หรือภายในเวลาเรียกเก็บเงิน (clearing) ของสํานักงานใหญหรือแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน 

 กรณีชําระดวยการโอนเงินในรูปแบบ BAHTNET (เฉพาะที่กรณีผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจอง
ซื้อมอบอํานาจใหผู รับฝากและดูแลหลักทรัพย (custodian) เปนผูดําเนินการจองซื้อแทน  
หรือเทสโก โลตัส:   โอนเงินในรูปแบบ BAHTNET ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุนกําหนด ในวันที่ 26, 27 และ 28 พฤศจิกายน 2555 ระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญหรือแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต
เวลาเปดทําการของสํานักงานใหญหรือแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ถึงเวลา 17.00 น. 

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายแตละรายกําหนด อาจมีความ
แตกตางกันบาง ขอใหผูจองซื้อทั่วไปปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายแตละราย
จะกําหนด 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อมีหมายเลขแจงสิทธิในการจองซื้อหนวยลงทุนมากกวา  
1 หมายเลข ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อจะตองแยกใบจองซื้อหนวยลงทุน 1 ใบตอ 1 หมายเลข
แจงสิทธิในการจองซื้อหนวยลงทุน และผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อจะสามารถเลือกวิธีการชําระ
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไดเพียง 1 วิธีตอใบจองซื้อหนวยลงทุน 1 ใบ 

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนไดรับใบจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคา
จองซื้อหนวยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจากผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อแลว บริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนจะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิม
ที่มีสิทธิจองซื้อไวเปนหลักฐาน 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียร
เช็ค ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันทําการถัดจากวันที่จองซ้ือ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการ
จะถือวาผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงิน
ได  
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 ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวันและ/หรือเวลาที่ลวงเลยจากชวงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ
รายนั้น  

 ในกรณีที่เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูถือหนวยลง
ทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มี
สิทธจิองซื้อรายนั้น  

(4) ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซ้ือหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ /หรือขอคืนเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

(5) บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไว
ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเปดไวเพ่ือการรับชําระเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุน  

สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่เสนอขายในครั้งนี้ เหลือจากการ
จัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ  

ผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันภายในประเทศ จะตองจองซ้ือหนวยลงทุนผานผูจัดการการจัดจําหนาย
และชําระคาจองซ้ือตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดหรือแจงโดยผูจัดการการจัดจําหนาย สวนผูซื้อหนวย
ลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) จะตองจองซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ และชําระคาจองซื้อ
ตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดหรือแจงโดยบริษัทจัดการ 

Q: วิธีการจัดสรรหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 1 เปนอยางไร? 

A: บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข
เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น นอกจากนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้อาจมี
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง
ซื้อและการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไมเสนอขายหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมหรือ 
ผูลงทุนรายใด หากเปนผลใหการเสนอขายหรือการจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาวเปนการกระทําอันขัดตอกฎหมายหรือ
กฎเกณฑระเบียบขอบังคับของตางประเทศ หรือจะมีผลใหกองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑระเบียบขอบังคับอื่นใดเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากกฎเกณฑระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการ
จัดสรรหนวยลงทุนตามกฎหมายไทยที่กองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามอยูแลว 
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ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อและไดชําระ
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อแลว ในกรณีที่จํานวนเงินคาจองซ้ือที่ระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน
ไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินคาจองซื้อที่
ไดรับชําระเปนเกณฑ  

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มทีเ่สนอขายในคร้ังนี ้โดยแบงการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพ่ิมเปน 3 สวน และ
เปนการจัดสรรใหแก 

(1) ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มสิีทธิจองซ้ือ จํานวนไมเกิน 650,000,000 หนวย โดยจะจัดสรรตามสัดสวนการถือ
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือแตละราย ในอัตราสวนหนวยลงทุนเดิมตอหนวยลงทุน
ที่เพ่ิมที่จะไดประกาศใหทราบ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงเปนวันที่จะกําหนดและประกาศราคาเสนอ
ขายสุดทายตอหนวย โดยในกรณีที่มีเศษของหนวยลงทุนใหปดทิ้ง 

(2) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการเสนอขายและการจัดสรรตามขอ (1) แลว บริษัทจัดการจะจัดสรร
หนวยลงทุนที่เพิ่มที่เหลือดังกลาว ใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อที่ไดแสดงความจํานงในการ
จองซื้อหนวยลงทุนที่เพ่ิมเกินกวาสิทธิของตน ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนจนกวาหนวยลงทุนที่เพิ่มที่
เหลือดังกลาวจะหมด หรือจนกวาผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซ้ือทุกรายไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนที่
จองซื้อครบจํานวนแลว 

(3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เพิ่มเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือ
หนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อตามขอ (1) และ ขอ (2) แลว โดยจะเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศผานผูจัดการการจัดจําหนาย และจะเสนอขายในตางประเทศใหแกผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchaser) 

ไมวากรณีใด ๆ จํานวนหนวยลงทุนที่เพ่ิมทั้งหมดที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายจะมีสิทธิไดรับจัดสรร จะไมเกิน
จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน และบริษัทจัดการไดรับชําระคาจอง
ซื้อโดยถูกตองครบถวนแลว 

อยางไรก็ดี การจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาวขางตนจะไมทําใหผูถือหนวยลงทุนรายใด หรือกลุมบุคคลใดเปนผูถือ
หนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนโดยรวม หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา  

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของ 
ผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการ และ /หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก
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และจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15  วันทําการ นับแต
วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดหรือไม? 

A: ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดรวมถึงกลุมบุคคลเดียวกันใด จะเปนไปตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น   

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนในลักษณะที่เปนผลใหบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(1.1) เปนการถือครองหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (รวมทั้งกลุมบุคคลเดียวกัน) ดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือ
กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่ จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินได 
นิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปน
และสมควร 

(1.2) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน (รวมทั้งกลุมบุคคล
เดียวกัน) จะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดไมเกิน 1 ป นับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

อยางไรก็ตาม ขอยกเวนของการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ระบุไวในขอ (1.1) หรือขอ (1.2) ขางตน 
จะไมใชบังคับในกรณีที่บุคคลตามขอ (1.1) หรือขอ (1.2) ขางตน เปนเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา 
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนในลักษณะที่เปนผลใหเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่กองทุนรวมลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว  
ถือหนวยลงทุนรวมกันไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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(3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนในลักษณะที่เปนผลใหผูลงทุนตางดาวถือหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 49 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

Q: ขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด มีอะไรบาง? 

A: ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด จะมีขอจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงมติและสิทธิในการรับเงินปนผล ดังนี้  

(1) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวน
เสียงในการขอมติ เวนแตเปนบุคคลดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงในสวนที่เกินรอยละ 50 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือ กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนทั่วไป 

(ข) นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน 
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(ง) บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวย
ลงทุน โดยถือหนวยลงทนุที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด ไมเกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุนดังกลาว  

(2) บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ หากเปนบุคคลตาม (1)(ก) – (ค) ขางตน บริษัทจัดการจะไม
จายเงินปนผลในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนบริษัท
จัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุนโดยถือหนวย
ลงทนุที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ป นับแตวันที่รับ
หนวยลงทุนดังกลาว โดยเงินปนผลที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะยกเงินปนผล
สวนดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการ
แลว และในระหวางที่บริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผล
สวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม 
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Q: ทานจะลงทุนในหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม ไดอยางไร? 

A: สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ 

ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ไดตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2555 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ สถานที่ และภายในเวลาทําการของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและ
แตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ระหวางเวลาเปดทําการของบริษัท
จัดการ และสํานักงานใหญและแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ถึงเวลา 12.00 น. ยกเวนผูรับฝาก
และดูแลหลักทรัพย (custodian) ที่ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการจองซื้อแทน หรือเทสโก โลตัส สามารถจองซื้อได
ถึงเวลา 17.00 น. 

สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เพ่ิมที่เสนอขายในครั้งนี้ เหลือจากการ
จัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ 
ผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ไดต้ังแตวันที่ 3 ธันวาคม 
2555 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ณ สถานที่ และภายในเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย สําหรับผูจองซื้อ
หนวยลงทุนประเภทผูลงทุนสถาบันภายในประเทศ และ ณ สถานที่ และภายในเวลาทําการของบริษัทจัดการ 
สําหรับผูซ้ือหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 

Q: บริษัทจัดการกองทุนรวมตองยื่นขอจดทะเบียนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายในเมื่อไหร? 

A: บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 7 วัน นับแตที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน
ครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม 

Q: ในกรณีปกติ ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนครั้งที่ 1 ทานจะสามารถซื้อขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมนี้ไดอยางไร? 

A: บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพ่ิมจากการเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม
ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพื่อใหมีสภาพคลองสําหรับการซ้ือขายหนวยลงทุน ดังนั้น ผูลงทุนสามารถซื้อขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย โดยในการซื้อขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนจะตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
เชนเดียวกับกับการซื้อขายหุน 

 ราคาซื้อขายหนวยลงทุนจะเปนไปตามราคาตลาดที่ขึ้นอยูกับความตองการซื้อหรือขายของผูถือหนวยขณะ 
นั้น ซึ่งอาจจะสูงหรือต่ํากวาราคาที่ผูถือหนวยลงทุนซ้ือมา หรือในบางชวงเวลา การซื้อขายหนวยลงทุน
ดังกลาวอาจไมมีสภาพคลองได 
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Q: ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร? 

A: สําหรับราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพย  

 สําหรับมูลคาหนวยลงทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาหนวยลงทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนภายใน 
วันทําการสุดทายของเ ดือนถัดไป  โดยผูลงทุนสามารถติดตามขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย 
www.set.or.th และที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th 

Q: ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิประโยชนอยางไรบาง? 

A: ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไข
วิธีการจัดการ สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ สิทธิในการโอนหนวยลงทุน และสิทธิประโยชนอื่น ๆ เชน 
สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน หรือสิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม ทั้งนี้ 
ตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว? 

A: ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
โทรศัพท 02 614 4000 โทรสาร 02 632 4818 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน? 

A: บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
โทรศัพท 02 797 9000 โทรสาร 02 797 9829 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมครั้งนี้? 

A: สําหรับการลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม ผูประเมินคาทรัพยสิน ไดแก  

บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
โทรศัพท 02 654 1111 โทรสาร 02 685 3301 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
โทรศัพท 02 641 3800 โทรสาร 02 641 3801 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ทานลงทุน? 

A: นางอุณากร พฤฒิธาดา แหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จํากัด 
โทรศัพท 02 344 1000 โทรสาร 02 286 5050 
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Q: ใครทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมสําหรับการเสนอขายคร้ังนี?้ 

A: - ไมมี -  

Q: ใครทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมาย? 

A: บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
โทรศัพท 02 236 7600 โทรสาร 02 263 7699  

Q: ใครทําหนาที่เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม? 

A: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 02 670 4900   โทรสาร 02 679 1824 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูจัดการการจัดจําหนาย? 

A: บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 02 305 9000   โทรสาร 02 693 2537 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน? 

A: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 1551   

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 02 626 7777 

Q: ใครเปนผูดูแลปรับปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผูถือ  
หนวยลงทุนเปนไปอยางถูกตอง? 

A: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท 02 670 4900   โทรสาร 02 679 1824 

Q: หากทานตองการรองเรียนจะทําไดอยางไร? 

A: สามารถนําสงขอรองเรียนไดที่หนวยงานดังตอไปนี้ 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ช้ันเอ็ม, จี และ 10 
 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท 02 670 4900 โทรสาร 02 679 1824 
 www.ktam.co.th 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (Help Center) 

 โทรศัพท (02) 263 6000  www.set.or.th 
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ความเส่ียงในการลงทุน 

ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน ความเส่ียงอ่ืน ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในอนาคต ซึ่งหาก
เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

คําอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของกองทุนรวม
ในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือวาเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเส่ียง
ตามที่กําหนดไวไดทั้งหมด หรือบางสวนและไมถือวาเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลง
หรืออาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ที่อยู
นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มีการ
เปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกองทุนรวมหรือการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1.1 กองทุนรวมเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่เพิ่งไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อไมนานมานี้ และมีผล
การดําเนินงานในอดีตที่จํากัดที่นักลงทุนสามารถอางอิงในการพิจารณาตัดสินใจเขาลงทุน 

กองทุนรวมเพ่ิงไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และมีผลการดําเนินงานในอดีตที่จํากัดสําหรับ
การแสดงผลประกอบการในอดีตเพ่ือใหนักลงทุนใชตัดสินใจและอาจเปนการยากสําหรับนักลงทุนที่จะประเมินผล
การดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุนรวม นอกจากนี้ ถึงแมวาอสังหาริมทรัพยและสิท ธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนและที่จะไดลงทุนในคร้ังนี้ไดเปดดําเนินการมาแลวเปนระยะเวลา 8 ป โดย
เฉล่ีย แตก็ไมสามารถรับประกันไดวารายไดที่กองทุนรวมจะไดรับหรือคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิมและอสังหาริมทรัพยโครงการใหม จะสอดคลองกับขอมูลรายไดและคาใชจายในอดีตที่แสดงใน
ภาคผนวก 6 "ขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญของกองทุนรวม" สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 
หรือจะสอดคลองกับขอมูลรายไดและคาใชจายในอดีต และขอมูลที่แสดงในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุน
และการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน สําหรับปตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2557 ตามภาคผนวก 5 "รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน โดย
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด" สําหรับอสังหาริมทรัพยทั้งหมด ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม
สามารถรับประกันไดวา กองทุนรวมจะมีผลการดําเนินงานหรือสามารถจายเงินปนผลไดตามอัตราที่ระบุไวใน
รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานดังกลาว 

1.2 บริษัทจัดการอาจไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธของกองทุนรวมใหประสบความสําเร็จได  

ความสามารถของบริษัทจัดการในการดําเนินงานตามกลยุทธของกองทุนรวมใหประสบความสําเร็จนั้นข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑการลงทุน
ของกองทุนรวม และการไดรับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถ
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ดําเนินงานตามกลยุทธของกองทุนรวมใหประสบความสําเร็จ หรือจะสามารถดําเนินการดังกลาวไดภายในเวลาและ
คาใชจายที่เหมาะสม นอกจากนี้ การตัดสินใจโดยบริษัทจัดการอาจสงผลใหกองทุนรวมขาดทุน หรือไมสามารถใช
โอกาสทางธุรกิจใหประสบความสําเร็จได 

บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการตามปกติธุระ (day-to-day management) หรือควบคุมการ
ดําเนินธุรกิจของกองทุนรวมภายใตการควบคุมดูแลของผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนอาจไมมีโอกาสที่จะ
ประเมินการตัดสินใจของบริษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธที่บริษัทจัดการนํามาใช หรือการลงทุนของกองทุนรวม 
ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกลาว การที่บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธของกองทุนรวมให
ประสบความสําเร็จอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม และราคาของหนวยลงทุนที่อาจลดลง 

1.3 ความสําเร็จของกองทุนรวมขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทจัดการและผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการ
ดําเนินงานและการจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งหาก 
ไมสามารถดําเนินการหรือจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ผลการดําเนินงาน และ
ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการเปนผูบริหารจัดการกองทุนรวม  โดยบริษัทจัดการไดเขาทําสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยกับ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพ่ือใหทําหนาที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนตามปกติธุระ (day-to-day management) ดังนั้น บริษัทจัดการจึงตองพ่ึงพาผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตามสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีความรับผิดชอบดานตาง ๆ ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัทจัดการ ซึ่ง
รวมถึงสวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ไดแก การจัดการการเชา 
การทําการตลาดพื้นที่ใหเชา การบํารุงรักษา ความมั่นคงและความปลอดภัยของอาคาร และการบริหารจัดการทาง
การเงิน ทั้งนี้ หากผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมอาจจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนไดอยางเหมาะสม อาจสงผลกระทบในท างลบตอมูลคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน และ/หรือรายไดคาเชาที่กองทุนรวมควรจะไดรับ และประกอบกับการที่บริษัท
จัดการไมสามารถดําเนินการหรือจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน 
ตลอดจนการชําระคืนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ ซึ่งรวมถึงหนี้ตามสัญญาเงินกู (ถามี) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบใด ๆ ที่มีผลกระทบตอความสัมพันธของบริษัทจัดการกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจเปนอุปสรรคขัดขวาง
ความสามารถของบริษัทจัดการและผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการบริหารจัดการกองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนได นอกจากนี้ หาก เทสโก โลตัส ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยแลว กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงตั้ง
บุคคลอ่ืนเพ่ือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพเชนเดียวกับเทสโก โลตัส หรืออาจไมสามารถแตงต้ังบุคคลอื่นไดเลย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 
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1.4 รายไดของกองทุนรวมขึ้นอยูกับภาวะทางเศรษฐกิจของผูเชา 

ฐานะการเงินของกองทุนรวมขึ้นอยูกับการหาผูเชามาเชาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนไดอยางตอเนื่องบนเงื่อนไขทางการคาที่ดี เนื่องจากรายไดของกองทุนรวมจะประกอบดวยคาเชาและ
รายไดคาบริการที่ไดจากลูกคากลุมธุรกิจคาปลีกเปนหลัก กองทุนรวมจึงตกอยูภายใตปจจัยความเส่ียงทั่วไปที่
เกี่ยวกับการลงทุนในกลุมธุรกิจนี้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากของอัตราคาเชาและอัตราการเชาจากกลุมลูกคาในธุรกิจ
คาปลีกที่อาจลดลงได ดังนั้น ฐานะการเงินที่ดอยลงของผูเชารายสําคัญรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายหรือผูเชาราย
ยอยจํานวนมากในขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม  

นอกจากนี้ การบอกเลิกหรือการไมตออายุสัญญาเชาของผูเชาระยะยาวซึ่งเปนผูเชาหลักรายใดรายหนึ่งหรือหลาย
ราย ซ่ึงรวมถึงเทสโก โลตัส บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต จํากัด บริษัท 
ยัม เรสเทอรองตส อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจภายใตชื่อ KFC ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) อาจสงผลกระทบในทางลบตอความนาสนใจของอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในสายตาของผูเชารายอื่นหรือของลูกคาได 

1.5 ในอนาคต กองทุนรวมอาจตองหาแหลงเงินทุนจากภายนอก ซึ่งอาจมีเง่ือนไขที่ไมเปนที่ยอมรับได หรือ
กองทุนรวมอาจไมสามารถหาแหลงเงินทุนดังกลาวได 

กองทุนรวมอาจจําเปนตองมีคาใชจายเปนครั้งคราวเพื่อการลงทุนสําหรับการตกแตง และ/หรือซอมแซมเพื่อรักษา
ศักยภาพในการแขงขัน และคงความสามารถในการสรางรายไดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจตองการเงินทุนจํานวนมากเพ่ือใชลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ 
การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ เพ่ือใหเปนไปตามที่กําหนดในโครงการและกฎหมาย
หลักทรัพย หากกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในปใด กองทุนรวมตองจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหนวยลงทุนอยาง
นอยในอัตรารอยละ 90 (หรือในอัตรารอยละใด ๆ ที่กฎหมายหลักทรัพยอนุญาตใหทําไดเปนครั้งคราว) ของกําไร
สุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรในปดังกลาว ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม อาจจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวได โดยกําไรสุทธิและกําไรสะสมนั้นจะไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมิน
คาหรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน อยางไรก็
ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะทําไดตอเมื่อไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น โปรดพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติมในคําถาม-คําตอบ เรื่อง "กองทุนนี้มีนโยบายการจายเงิน
ปนผลใหกับผูลงทุนอยางไร?" เนื่องจากเงื่อนไขเรื่องการจายเงินปนผลดังกลาวขางตน ประกอบกับนโยบายการ
จายเงินปนผลที่กองทุนรวมกําหนดไววาจะจายไมนอยกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวน
แบงกําไร  ดังนั้น กองทุนรวมอาจไมสามารถใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ือใชเปนเงินทุนในอนาคต หรือ
เพื่อใชในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยได  
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กองทุนรวมอาจไมสามารถกอหนี้เพิ่มเติมหรือระดมทุนไดตามระยะเวลาที่ตองการ หรือภายใตเงื่อนไขที่กองทุนรวม
ยอมรับได ทั้งนี้ กองทุนรวมสามารถกอหนี้ไดไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตามที่ระบุไวในโครงการและ
กฎหมายหลักทรัพย ทั้งนี้ หากมีการกอหนี้ กองทุนรวมจะมีหนาที่ในการชําระหนี้ โดยหนาที่ในการชําระหนี้นั้นอาจ
เพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนรวมตองจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรในแตละป ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจไมมีเงินสดเพียงพอ
ตอการชําระคืนหนี้ ซึ่งหากกองทุนรวมไมสามารถชําระคืนหนี้ได หรือไมสามารถปฏิบัติตามคํารับรอง ขอตกลง หรือ
ภาระผูกพันของตนภายใตสัญญาสินเชื่อ สงผลใหอาจมีการยกเลิกวงเงินสินเชื่อบางสวนหรือทั้งหมด หรืออาจถือ
เปนการปฏิบัติผิดสัญญาอ่ืน (cross default) ที่อาจตองชําระคาปรับ หรืออาจมีการเรียกใหชําระหนี้กอนถึงกําหนด
ชําระ ซึ่งหากเกิดเหตุการณดังกลาวไมวาจะเกิดขึ้นบางสวนหรือทั้งหมด อาจสงผลกระทบในทางลบตอการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมแกผูถือหนวย
ลงทุน 

1.6 ความเสี่ยงทั่วไปจากการดําเนินงานของธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการคาปลีกและการเพิ่มขึ้นของตนทุนในการ
ดําเนินงาน คาใชจายเพื่อลงทุนและคาใชจายอื่น ๆ ของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนจะมีผลกระทบ
ในทางลบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใหแกผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับผลกระทบหากคาใชจายในการ
ดําเนินงานและคาใชจายอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนโดยไมสอดคลองกับรายไดที่เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ นอกเหนือจากปจจัยอื่น ๆ ที่กลาวถึง
ในเอกสารฉบับนี้ ปจจัยที่อาจทําใหตนทุนการดําเนินงาน และคาใชจายอ่ืน ๆ ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเร่ืองดังตอไปนี้ 

 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือนโยบายของรัฐบาลที่ทําใหมีคาใชจายเพ่ิมขึ้นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว 

 การยกเลิกการยกเวนการเรียกเก็บภาษีเงิน ไดนิติบุคคลของกองทุนรวม ซึ่ง คิดจากรายไดของ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

 การเพ่ิมขึ้นของคาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพยที่ตองจายใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมที่ตองจายใหแกบริษัทจัดการ (ซึ่งตองไมเกินอัตรารอยละ 0.30 ตอป 
และรอยละ 0.16 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ตามลําดับ) และ 

 การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการรื้อถอน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจมีคาใชจายเพ่ือการลงทุนและคาใชจายอื่น ๆ ที่มิไดเกิดขึ้นตามปกติ เนื่องมาจากการ
ซอมแซมและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ซึ่งกอใหเกิดคาใชจายที่สูง และอาจเกิดคาใชจายที่ไมสามารถคาดการณได
ลวงหนา ดังนั้น คาใชจายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ตองชําระคาใชจายดังกลาวจะมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของ
กองทุนรวม หากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมกอใหเกิดรายไดเพียงพอตอ
คาใชจายในการดําเนินงาน การชําระหนี้ และคาใชจายเพื่อการลงทุน หรือเพียงพอตอการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายใน
การดําเนินงานและคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมสามารถเรียกเก็บจากผูเชาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
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กองทุนรวมลงทุนแลว รายไดและความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญ 

ปจจัยทั้งหลายเหลานี้อาจกอใหเ กิดผลกระทบในทางลบตอมูลคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ตลอดจนรายไดคาเชา และคาบริการสุทธิที่จะไดรับจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน  ซ่ึงการประเมิน มูลคาของอสังห าริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะสะทอนถึงปจจัยดังกลาว ดังนั้น มูลคาที่ไดจากการประเมินดังกลาวอาจผัน
ผวนในทางลบอยางมีนัยสําคัญ 

1.7 กองทุนรวมจะตองพึ่งพิงเทสโก โลตัส ในการใชชื่อ "เทสโก" "โลตัส" และ "เทสโก โลตัส" และการลงทุนใน
ทรัพยสินเพิ่มเติมในอนาคตภายใตสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) 

กองทุนรวมตั้งใจที่จะใชประโยชนจากประสบการณและผลประกอบการที่เปนที่ยอมรับอันยาวนานของเทสโก โลตัส  
ในดานการบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย และช่ือ "เทสโก" "โลตัส" และ "เทสโก โลตัส" ในการดึงดูดผูเชาที่
มีชื่อเสียง การรักษาความสัมพันธกับผูเชา และการดึงดูดลูกคาใหเขามาในหาง ตลอดจนการบํารุงรักษาและการ
จัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนและการแสวงหาโอกาสในการลงทุน 
กองทุนรวมอาจเลือกที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจากเทสโก 
โลตัส ภายใตสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (right of first refusal) ตามที่เทสโก โลตัส ไดตกลงไวกับกองทุนรวม ดังนั้น 
กองทุนรวมจะพ่ึงพิงสิทธิที่จะใชช่ือ  "เทสโก" "โลตัส" และ "เทสโก โลตัส" ซ่ึงเปนชื่อที่รูจักกันดีในธุรกิจคาปลีกและการ
รักษาความสัมพันธกับเทสโก โลตัส อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการตรวจสอบบริษัทตาง ๆ กวา 15 บริษัท 
นับต้ังแตป 2550 หนวยงานที่มีอํานาจไดดําเนินการตรวจสอบ เทสโก โลตัส วามีการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเปน
การฝาฝนขอกําหนดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ("พรบ. การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว") ในเรื่องการถือหุนแทนคนตางดาว อยางไรก็ตาม เทสโก โลตัส เชื่อวาเทสโก โลตัสไดปฏิบัติตาม
และยังคงปฏิบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว นอกจากนี้ เทาที่เทสโก โลตัส ทราบ ยังไมมีองคกร
กํากับดูแลใด (ซึ่งรวมถึงกระทรวงพาณิชย) ประกาศกําหนดแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับพฤติการณที่ถือเปนการ
ถือหุนแทนคนตางดาวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

อยางไรก็ตาม หากในอนาคตมีการนําเรื่องดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลและหากเทสโก โลตัสถูกพิจารณาโดย 
คําพิพากษาของศาลวาประกอบธุรกิจโดยฝาฝน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาวแลว อาจมีผลกระทบตอ
เทสโก โลตัส ในฐานะผูเชาหลักและผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และอาจสงผลใหกองทุนรวมไมไดรับ
ประโยชนตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (right of first refusal) และสิทธิในการใชชื่อ "เทสโก" "โลตัส" และ 
"เทสโก โลตัส" ซึ่งหากกองทุนรวมไมสามารถใชช่ือ  "เทสโก" "โลตัส" และ "เทสโก โลตัส" หรือหากเทสโก โลตัส  
ไมสามารถใหการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ ที่กองทุนรวมตองการในอนาคต ผลการดําเนินงาน และโอกาสในการ
เติบโตในอนาคตของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เทสโก 
โลตัส เห็นวาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบดังกลาวอาจเปนไปไดไมมาก 
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2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

2.1 กองทุนรวมและผูเชาในศูนยการคาบางแหงตองเผชิญกับการแขงขันจากศูนยการคา ไฮเปอรมารเก็ต และ
รานคาปลีกอื่น ๆ ที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีกลุมเปาหมายเดียวกันและการแขงขันจากชองทางคาปลีกอื่น ๆ 

ศูนยการคา และไฮเปอรมารเก็ตมีการแขงขันกันอยางสูงเพ่ือดึงดูดลูกคา สวนศูนยการคาปลีกประเภทอ่ืนก็มีการ
แขงขันกับผูเชาของกองทุนรวมเพ่ือแยงชิงลูกคา ซึ่งสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของผูเชาของกองทุนรวม และ
สงผลตอความสามารถในการจายคาเชาของผูเชา กองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญหาก
คูแขงมีการพัฒนาปรับปรุงและตกแตงพื้นที่คาปลีกของตนอยางดี หรือประสบความสําเร็จในการดึงดูดผูซ้ือมากกวา
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ ผูประกอบการที่เชาพ้ืนที่ของกองทุน
รวมตองเผชิญกับความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง และการแขงขันที่สูงขึ้นจากการคาปลีกใน
รูปแบบอ่ืน ๆ เชน การขายแบบสง (warehouse sale) การซื้อขายผานอินเตอรเน็ต และการขายผานทางโทรทัศน 
นอกจากนี้ ความสามารถในการชําระเงินคาเชาบางสวนของผูเชาจะขึ้นอยูกับรายไดจากการขายของผูเชา หาก
รายไดจากการขายของผูเชาลดลงเนื่องจากผูเชาเหลานี้ประสบกับภาวะการแขงขัน อัตราคาเชาที่จายอาจลดลงและ
กระแสเงินสดของกองทุนรวมจะลดลงตามไปดวย 

นอกจากนี้ รายไดและราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะขึ้นอยู
กับความสามารถในการแขงขันของอสังหาริมทรัพยนั้นเมื่อเทียบกับอสังหาริมทรัพยใหเชาอ่ืน ๆ  

2.2 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนมีความเส่ียงจากการที่ผูเชาอาจไมตอ
อายุสัญญาเชา 

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนบางแหงอาจประสบกับเหตุการณที่สัญญาเชา
จํานวนมากจะครบกําหนดอายุในชวงเวลาเดียวกัน จํานวนของสัญญาเชาที่มีการตออายุและการคํานวณคาเชาเปน
ปจจัยที่สงผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวม ซึ่งในชวงตลาดขาลง การที่สัญญาเชาจํานวนมากครบกําหนดอายุ
อาจนําไปสูอัตราการเชาและอัตราคาเชาที่ลดลง ซึ่งจะทําใหรายไดจากคาเชาลดต่ําลงและจะสงผลใหรายไดของ
กองทุนรวมลดลง นอกจากนี้ ดวยสภาวะของตลาด ผูเชาอาจตออายุสัญญาเชาภายใตเงื่อนไขที่กองทุนรวมไดรับ
ประโยชนดอยลงกวาที่เคยไดรับตามสัญญาเชาที่มีอยูในปจจุบันหากอัตราคาเชาใหมเมื่อมีการตออายุหรือเมื่อมีการ
ใหเชาใหมต่ํากวาอัตราที่คาดวาจะไดรับอยางมีนัยสําคัญแลว จะสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม นอกจากนี้ หากมีผูเชารายใดบอกเลิกสัญญาเชาหรือไมตออายุการเชา บริษัท
จัดการไมสามารถรับประกันไดวากองทุนรวมจะสามารถนําพ้ืนที่วางออกใหเชาใหมไดดวยอัตราคาเชาเดิม สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสัญญาเชาของกองทุนรวมที่จะหมดอายุ โปรดพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติมในคําถาม-
คําตอบเรื่อง "กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใด และมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร? - ขอ 2.6 วันสิ้นสุดระยะเวลา
การเชา" ในเอกสารฉบับนี้ 
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2.3 ผลกระทบโดยรวมจากเหตุการณน้ําทวมใหญในประเทศไทยในป 2554 ยังไมเปนที่แนชัด และเหตุการณ 
น้ําทวมดังกลาวหรือเหตุการณน้ําทวมใหญในอนาคต อาจมีผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานของ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน และฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม 

เหตุการณน้ําทวมใหญที่เร่ิมต้ังแตเดือนกันยายน 2554 สงผลกระทบแผขยายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมถึง
พ้ืนที่อันเปนที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนบางแหง โดยพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบสวนใหญอยูบริเวณ
ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ นอกจากนี้ ยังเกิดความเสียหายตอระบบการคมนาคมขนสงที่ใชในการลําเลียง
ขนสงสินคาใหกับผูเชาพ้ืนที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนดวย โครงการรังสิต คลอง 7 และโครงการลําลูกกา 
คลอง 6 ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนโครงการเดิมไดรับความเสียหายจากน้ําทวมในบริเวณที่เปนพื้นที่
ลานจอดรถและสวนของผนังดานนอก แตทั้งสองโครงการก็เปดใหบริการตามปกติตลอดชวงเวลาที่เกิดน้ําทวม โดย
การซอมแซมความเสียหายที่เกิดแกอสังหาริมทรัพยทั้งสองแหงไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2555 และ
มีคาใชจายในการซอมแซมทั้งหมดประมาณ 2.9 ลานบาท ซึ่งไดรับการคุมครองเต็มจํานวนจากการประกันภัยที่จาย
ชดเชยใหแกเทสโก โลตัส เนื่องจากเหตุการณน้ําทวม ผูเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนโครงการเดิมบางราย
ประสบปญหาชําระคาเชาลาชา นอกจากนี้ ยังมีผูใชพ้ืนที่ช่ัวคราวบางรายที่ไมตออายุสัญญาภายหลังจากการเกิด
เหตุน้ําทวม หากผูเชารายใดไมสามารถชําระคาเชาไดภายในเวลาที่กําหนดอันเนื่องมาจากภัยพิบัติใด ๆ รวมถึง 
เหตุน้ําทวมที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต เหตุการณดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

นอกจากนี้ ผูที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงโดยรอบอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
โครงการเดิมบางแหง ไดแก โครงการรังสิต คลอง 7 โครงการลําลูกกา คลอง 6 โครงการพิษณุโลก โครงการสิงหบุรี 
โครงการเสนา และโครงการประชาชื่น และโครงการศาลายาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ซึ่งสวนใหญเชื่อวา
เปนลูกคาศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณน้ําทวมเมื่อป 2554 ดังกลาว มีความสามารถในการจับจายใชสอยลดลง เนื่องจากมีภาระคาใชจาย
ซอมแซมฟนฟูที่พักอาศัยและสถานประกอบการ หรือประสบปญหาภาวะตกงานในชวงระยะเวลาดังกลาว ปจจัย
เหลานี้อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม แมวาความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับศูนยการคาจากเหตุการณน้ําทวมในป 2554 จะเปนความเสียหายที่เล็กนอย แตบริษัทจัดการไมสามารถ
รับประกันไดวา เหตุการณน้ําทวมใหญในอนาคตจะไมมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตออสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

2.4 ความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

กองทุนรวมไดจัดใหมีและจะจัดใหมีกรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งอสังหาริมทรัพยและสิท ธิการเชา
อสังหาริมทรัพยและความรับผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดย
บริษัทจัดการเชื่อวาเงื่อนไขความคุมครองและจํานวนเงินเอาประกันของกองทุนรวมเปนไปตามแนวปฏิบัติทั่วไปใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยและตามกฎหมายหลักทรัพย เงื่อนไขการรับประกันภัยที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของกองทุนรวมอาจจํากัดขอบเขตของการไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยที่กองทุนรวมจะ
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สามารถจัดหาหรือมีความสามารถที่จะจัดหามาภายใตเงื่อนไขของอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ความชํารุด
บกพรองในการออกแบบ การกอสราง หรือความชํารุดบกพรองที่มองไมเห็นของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย หรืออุปกรณหรือความบกพรองในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนอาจทําใหกองทุนรวมตองลงทุนเพิ่มเติม มีคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาเปนพิเศษ หรือตองมีการ
ชดใชคาเสียหายหรือภาระหนาที่อ่ืน ๆ ตอบุคคลภายนอก และอาจไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรม นอกจากนี้ 
กองทุนรวมมีความเสี่ยงในการถูกดําเนินคดีหรือถูกเรียกรองโดยลูกคา ผูรับเหมา หรือผูมาใชบริการใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งอาจเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ เชน การเกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่อาจไดรับในขณะที่อยูที่อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุน การที่ผูเชาไมสามารถใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ตามเงื่อนไขการเชาได และการที่กองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนตามสัญญาเชา สัญญากอสราง หรือ
สัญญาอื่น ๆ ที่ทํากับผูรับเหมา ผูเชา หรือบุคคลภายนอกได อนึ่ง ความสูญเสียหรือความเสียหายบางอยาง เชน ภัย
ธรรมชาติ การกอการราย การระบาดของโรคติดตอ หรือความสูญเสียใด ๆ ที่เปนผลมาจากเรื่องดังกลาว อาจไม
สามารถเอาประกันภัยไดหรือเบี้ยประกันภัยอาจสูงเกินกวาความเหมาะสมที่จะเอาประกันภัยนั้น เปนเหตุใหกองทุน
รวมอาจตองเอาประกันภัยโดยจายคาเบี้ยประกันภัยเพ่ิมข้ึนหรือลดความคุมครองลง นอกจากนี้ เมื่อเกิดความ
เสียหายที่รายแรง ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่กองทุนรวมมีอยูอาจไมเพียงพอที่จะชดเชยความเสียหาย
ตามที่ไดมีการเรียกรอง หรือครบถวนตามมูลคาตลาด หรือเต็มมูลคาในการจัดหาของทดแทน (replacement cost) 
ใหเทากับเงินลงทุนของกองทุนรวมหรือของผูเชาที่เสียไป ยิ่งไปกวานั้น การสูญเสียบางอยางอาจไมมีการเอา
ประกันภัยทั้งหมด ดังนั้น กองทุนรวมอาจสูญเสียเงินทุนบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนรวมถึงรายไดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน แตทั้งนี้กองทุนรวมอาจยังมีหนาที่ปฏิบัติตามภาระหนี้สิน หรือภาระทาง
การเงินอื่นที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

นอกจากนี้ กรมธรรมประกันภัยของกองทุนรวมและเงื่อนไขความคุมครองจะอยูภายใตการตออายุและการเจรจา 
ในอนาคต บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวากองทุนรวมจะไดรับความคุมครองภายใตเงื่อนไขทางธุรกิจท ี่
เหมาะสมในอนาคต คาเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นหรือความคุมครองที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญจะสงผลกระทบในทางลบ
ตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนเพ่ิมเติมในคําถาม-คําตอบเรื่อง "กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร?" 

2.5 เบี้ยประกันภัยที่กองทุนรวมตองชําระในการเอ าประกันภัย สําห รับอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
การเชาอสังหาริมทรัพยอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุการณน้ําทวมใหญในประเทศไทย และอาจเพิ่มขึ้นใน
อนาคต หากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดรับผลกระทบจากภัย 
ธรรมชาติอื่น ๆ 

เบี้ยประกันภัยสําหรับการเอาประกันภัยคุมครองอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
มีแนวโนมวาจะปรับสูงขึ้นเนื่องจากเหตุการณน้ําทวมใหญที่เกิดข้ึนในประเทศไทยในชวงเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2554 และอาจเพ่ิมขึ้นในอนาคต หากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
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ลงทุนไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอื่น ๆ อยางไรก็ตาม หากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอื่น ๆ ในอนาคต บริษัทจัดการไมสามารถระบุไดวาจะมีการปรับ
เบี้ยประกันภัยขึ้นเมื่อไร หรือในอัตราเทาไร และการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยดังกลาวจะมีผลใชกับอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาที่กองทุนรวมลงทุนทั้งหมดหรือบางแหง หรือจะมีผลใชกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยแหงอื่นที่กองทุนรวมมีแผนที่จะเขาลงทุนเพิ่มเติมหรือไม นอกจากนี้ บริษัทจัดการไมอาจยืนยันไดวา
จะสามารถถายโอนภาระในคาใชจายที่จะเพ่ิมขึ้นดังกลาวไปยังผูเชาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมลงทุนได การเพ่ิมข้ึนของเบี้ยประกันในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

2.6 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจมีความชํารุดบกพรอง หรืออาจมี
การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรืออาจมีความบกพรองอื่น 

นอกเหนือจากที่ไดมีการเปดเผยไวในเอกสารฉบับนี้แลว บริษัทจัดการไมพบวาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือที่จะลงทุนในครั้งนี้มีความชํารุดบกพรอง หรือขาดตกบกพรองที่ตองไดรับ
การซอมแซมหรือบํารุงรักษา (รวมถึงเรื่องการออกแบบ การกอสราง หรือความชํารุดบกพรองหรือขาดตกบกพรองที่
มองไมเห็นอ่ืน ๆ ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรืออุปกรณของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งอาจตองมีคาใชจายเพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน  หรือตองมีคาใชจายในการ
ซอมแซมหรือบํารุงรักษาพิเศษ) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการไมสามารถรับประกันไดวาไมมีการปฏิบัติผิดกฎหมาย
และกฎระเบียบตาง ๆ หรือไมมีการขาดตกบกพรองอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ การดําเนินการที่ไมเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ หรือความชํารุดบกพรองหรือ
การขาดตกบกพรองที่ยังไมปรากฏดังกลาว อาจทําใหกองทุนรวมมีภาระ หนาที่ และความรับผิด ซึ่งรวมถึงหนาที่ที่
จะตองปฏิบัติตามคําสั่งของหนวยงานที่กํากับดูแล ตองมีการลงทุนเพ่ิมเติมอยางมีนัยสําคัญ หรือมีภาระหนาที่ตอ
บุคคลภายนอกที่ทําใหเกิดคาใชจายในลักษณะและจํานวนที่มิไดคาดการณไวซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอ
รายได กระแสเงินสดและการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมี
นัยสําคัญ 

รายงานของผูเช่ียวชาญที่บริษัทจัดการใชในการประเมินคาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุน รวมถึงรายงานของที่ปรึกษาทางเทคนิคและรายงานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยมีการจํากัดขอบเขตการทํางาน และรายงานดังกลาวอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีขอบกพรอง
ได ซึ่งอาจเปนเพราะความชํารุดบกพรองหรือการขาดตกบกพรองบางอยางของอาคารเปนเรื่องยากหรือเปนไปไมได
ที่จะตรวจสอบใหแนชัดภายใตขอจํากัดขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช และปจจัยอื่น ๆ ซึ่ง
อาจสงผลใหกองทุนรวมมีคาใชจายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 

ขอรับรอง คํารับประกัน และขอตกลงรับผิดชดใชที่เทสโก โลตัส และเจาของทรัพยสินที่มิใชผูที่เกี่ยวของกับเทสโก 
โลตัส ใหไวแกกองทุนรวมอยูภายใตขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขต จํานวน และระยะเวลาในการเรียกรองที่จะสามารถ
กระทําได ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวากองทุนรวมจะมีสิทธิไดรับชดใชความเสียหายภายใตขอ
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รับรอง คํารับประกัน และขอตกลงรับผิดชดใชใด ๆ ดังกลาวสําหรับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวมอัน
เนื่องมาจากการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

2.7 การกอสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดานคมนาคมที่กําลังดําเนินการอยูหรือที่มีแผนจะดําเนินการ 
และโครงการปรับปรุงตาง ๆ ที่อยูใกลกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนอาจเปนอุปสรรคตอการเดินทางมายังอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนหรืออาจดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ และรัฐอาจเรียกคืนสิทธิการใชที่ดินของรัฐ เชน 
ทางเขา-ออกของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยได  

สาธารณูปโภคพื้นฐานดานคมนาคมที่อยูใกลกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 
เชน สถานีรถไฟฟาบีทีเอส และสถานีรถไฟมหานคร จุดเปล่ียนรถประจําทาง ทางดวน และถนนเขา-ออกของ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนบางแหงสรางความสะดวกในการเขาถึง
อสังหาริมทรัพยหรือสิท ธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว  นอกจากนี้  ทรัพยสินที่ใช เปนทางเขา-ออกของ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนบางโครงการตั้งอยูบนที่ดินของรัฐ โดยกองทุนรวมจะเปนผูมีสิทธิใชที่ดินของรัฐ
ดังกลาวโดยไมมี กําหนดระยะเวลา บริษัทจัดการไมสามารถรับประกันไดวาสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานดานคมนาคมดังกลาวจะไมถูกปด ยาย หรือการกอสราง การปรับปรุงจะไมลาชาหรือเสร็จ
สมบูรณตามแผน หรือจะไมกีดขวางการจราจรในบริเวณดังกลาว หรือรัฐจะไมเรียกสิทธิการใชที่ดินของรัฐคืน ทั้งนี้ 
การปด การยาย ความลาชา ดําเนินการไมแลวเสร็จ การกีดขวาง หรือสิทธิการใชที่ดินของรัฐที่ถูกเรียกคืน อาจสงผล
กระทบตอการเดินทางเขาถึงอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน หรืออาจสงผลให
ไมสามารถปรับปรุง หรือตองจัดหาทางเขา-ออกอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 
ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอการเดินทางของลูกคา ความนาสนใจ และจุดขายของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในสายตาของผูเชา ตลอดจนการเดินทางเขาถึงโครงการ และอาจสงผล
กระทบในทางลบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําใหความสามารถของกองทุนรวมในการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนลดลงได 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการไมอาจรับประกันไดวาอาคารที่ตั้งในบริเวณใกลเคียงกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะไมถูกรื้อถอน พัฒนาใหม หรือปรับปรุงเพ่ือใชประโยชนในทางอื่น และไม
สามารถรับประกันไดวา จะไมมีการกอสรางอาคารใหม หรือการพัฒนาที่ดินใกลกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งอาจสงผลกระทบตออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมลงทุนเปนครั้งคราว การพัฒนาพื้นที่ การปรับปรุง การกอสราง หรือการพัฒนาที่ดิน (ซึ่งอาจทําใหตองมี
การปดทางผานหรือถนนเปนการช่ัวคราว) ใด ๆ อาจลดจํานวนผูครอบครอง ผูเชา หรือผูมาใชบริการในบริเวณ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดรับผลกระทบ และทําใหรายไดคาเชาจาก
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในสวนที่ไดรับผลกระทบดังกลาวลดนอยลง ดวย
เหตุนี้ การพัฒนาใหม การปรับปรุง การกอสราง หรือการพัฒนาที่ดินดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 
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2.8 การที่ผูใหเชาทรัพยสินที่เปนที่ดินไมปฏิบัติตามขอตกลงในการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาสําหรับสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย หรือมีผูคัดคานการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิอาคารที่เปนอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนโครงการใหม หรือความลาชาในการจดทะเบียนดังกลาวอาจสงผลใหกองทุนรวมตองลด
เงินทุนจดทะเบียน และคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน 

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนนี้บางแหงเปนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินระหวาง 
ผูใหเชาที่ดินกับเทสโก โลตัส แมวาเทสโก โลตัส จะไดรับความยินยอมภายใตขอตกลงที่มีผลผูกพันจากผูใหเชา
อสังหาริมทรัพยดังกลาวแตละรายในการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวม และ/หรือจดทะเบียนสัญญา
เชาใหมที่ทําขึ้นกับกองทุนรวมภายหลังจากที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนสําหรับการเสนอขาย
หนวยลงทุนในครั้งนีก้ับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว แตบริษัทจัดการไมสามารถรับประกันไดวา
ผูใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นจะปฏิบัติตามขอตกลงที่จะจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวม และ/หรือ 
จดทะเบียนสัญญาเชาใหมที่ทําข้ึนกับกองทุนรวม นอกจากนี้ การโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ต้ังอยูบนอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนในครั้งนี้ใหแกกองทุนรวมตองมีการประกาศตามที่กําหนดไวในกฎเกณฑของ 
กรมที่ดิน ดังนั้น การที่ผูใหเชาที่ดินรายใดไมปฏิบัติตามขอตกลงในการโอนสิทธิการเชา หรือหากมีคําคัดคานของ 
ผูมีสวนไดเสียในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกลาวขางตน จะสงผลใหไมสามารถจดทะเบียนโอนสิทธิ
การเชาที่ดิน และ/หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารใหแกกองทุนรวมได  

ทั้งนี้ กฎหมายหลักทรัพยกําหนดวาภายในระยะเวลาหกเดือนนับจากวันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุน 
จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว บริษัทจัดการตองลงทุนและดํารงอัตราสวนการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
อยางไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดเงินทุน 
จดทะเบียน และคืนเงินลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน เหตุการณดังกลาวจะสงผลกระทบในทางลบตอผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในคําถาม-คําตอบ เรื่อง "กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยใด และมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร?" 

2.9 ผูเชาบางรายของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนใน
ครั้งนี้ อาจไมใหความยินยอมหรืออาจเพิกถอนการใหความยินยอมในการโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาเชา
และสัญญาบริการใหแกกองทุนรวม 

ปจจุบัน เทสโก โลตัส อยูระหวางการเจรจากับผูเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมเพื่อใหมั่นใจวาจะไดรับความ
ยินยอมในการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมดังกลาวใหแก
กองทุนรวมในฐานะผูใหเชาและผูใหบริการรายใหมภายใตสัญญาซ้ือขายทรัพยสินที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
โครงการใหม เทสโก โลตัส จะใหคํารับรองวา ภายหลังจากที่มีการขายอสังหาริมทรัพยโครงการใหมใหแกกองทุน
รวม เรียบรอยแลว เทสโก โลตัส จะยังคงดําเนินการเพ่ือใหกองทุนรวมไดรับความยินยอมเกี่ยวกับการเปล่ียนตัว
คูสัญญาจากผูเชาที่เหลืออยู หลังจากที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณจะสงมอบเงินคาเชาและคาบริการที่ไดรับจาก
ผูเชาในสวนที่เก่ียวกับชวงระยะเวลาหลังจากวันโอนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการไม
สามารถรับประกันไดวาผูเชาบางรายดังกลาวที่ไดใหความยินยอมไวแลวจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาว
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หรือผูเชาสวนที่เหลือจะใหความยินยอมในการเปลี่ยนตัวคูสัญญาเปนกองทุนรวมในฐานะผูใหเชาและผูใหบ ริการ
รายใหม หากมีการเพิกถอนการใหความยินยอมหรือกองทุนรวมไมไดรับความยินยอมเก่ียวกับการเปลี่ยนตัว
คูสัญญา การเชาของผูเชารายดังกลาวจะยังคงอยูกับเทสโก โลตัส จนกวาจะครบกําหนดอายุสัญญาเชา ซึ่งมีผลทํา
ใหไมมีการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการจากเทสโก โลตัส ใหแกกองทุนรวม ในกรณีดังกลาว 
หากเทสโก โลตัสไมปฏิบัติตามคํารับรองดังกลาวขางตน อาจมีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

2.10 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจตองมีการซอมแซมและปรับปรุง
ใหญ ซึ่งอาจทําใหพื้นที่บางสวนของศูนยการคาตองปดชั่วคราวและสงผลกระทบในทางลบตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตองไดรับการซอมแซมและการปรับปรุงครั้งใหญ
เปนครั้งคราวเพื่อใหทันสมัยสอดคลองกับรูปแบบความตองการของลูกคา และเพ่ือเปนการดึงดูดลูกคาใหมาใช
บริการของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางสม่ําเสมอ การซอมแซมหรือการ
บํารุงรักษาเปนประจําโดยทั่วไปไมควรมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม แตการซอมแซม หรือการ
ปรับปรุงครั้งใหญ (โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มิใชการดําเนินธุรกิจทางการคาปกติ) อาจจําเปนตองดําเนินการเพ่ือ
เปล่ียนแปลงรูปลักษณทั้งภายในและภายนอกของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงงานระบบที่สําคัญ การซอมแซมหรือปรับปรุงใหญดังกลาวอาจตองปดพ้ืนที่
บางสวนของศูนยการคาเปนการชั่วคราว การปดพ้ืนที่ดังกลาวอาจสงผลใหสูญเสียรายไดคาเชาในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบ หรือเปนสาเหตุใหผูเชาบอกเลิกสัญญาเชา หรือไมตออายุสัญญาเชาได ดังนั้น หากอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจําเปนตองมีการซอมแซมหรือการปรับปรุงครั้งใหญ อาจสงผล
กระทบในทางลบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

2.11 มูลคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตามการประเมินคาโดย
บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ไมไดเปนเครื่องแสดงมูลคาที่แทจริงของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย และไมสามารถรับประกันไดวาราคาขายของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนไปตามที่ประเมิน ไมวาในปจจุบันหรือในอนาคต 

โดยทั่วไปการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ รวมถึง
ปจจัยบางประการที่เปนนามธรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินนั้น เชน สถานะทางการตลาด ความแข็งแกรงทางการเงิน 
ความสามารถในการแขงขัน และสภาพของทรัพยสิน ซึ่งอาจมีเหตุการณที่ทําใหปจจัยดังกลาวเปล่ียนแปลงไดใน
อนาคต เนื่องจากเหตุการณบางเหตุการณหรือเหตุการณทั้งหมดที่เปนขอสมมติฐานอาจไมเกิดข้ึนตามที่คาดการณ
ไว หรืออาจเกิดเหตุการณหรือสถานการณที่มิไดคาดการณไว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมอาจรับประกันไดวาขอ
สมมติฐานที่วางไวจะเกิดขึ้นตามที่คาดการณ ดังนั้น ราคาที่กองทุนรวมขายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในอนาคตจึงอาจต่ํากวามูลคาที่กําหนดโดยบริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือต่ํา
กวาราคาที่กองทุนรวมไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
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2.12 การลดลงของมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะมี
ผลกระทบในทางลบตอกําไรขาดทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และความสามารถในการจายเงินปนผลของ
กองทุนรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กําหนดใหทรัพยสินทั้งที่เปนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ถือ
ครองโดยกองทุนรวมตองลงบัญชีโดยใชมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในมูลคายุติธรรมตองบันทึกในกําไร
ขาดทุนของกองทุนรวม ดังนั้น มูลคายุติธรรมที่ลดลงของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนจะกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอกําไรขาดทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และความสามารถในการจายเงินปน
ผลของกองทุนรวม 

2.13 กองทุนรวมอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับเทสโก  โลตัส เกี่ยวกับการซื้อและการเชา
อสังหาริมทรัพย 

เทสโก โลตัส บริษัทยอย และบริษัทรวมของเทสโก โลตัส ประกอบธุรกิจลงทุน และพัฒนา บริหารจัดการ และใหเชา
พ้ืนที่สําหรับการคาปลีกในประเทศไทยและที่อ่ืน ๆ ดวยเหตุดังกลาวอาจมีเหตุการณที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางกองทุนรวม และเทสโก โลตัส (หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของเทสโก โลตัส) เกี่ยวกับการซื้อ
หรือการเชาอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตาม แมเทสโก โลตัส จะไดตกลงที่จะไมกอสรางศูนยการคาที่แขงขันกับ
ศูนยการคาของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน ในอนาคต เทสโก โลตัส 
อาจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอ่ืน หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพยอ่ืน ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางกองทุนรวมและเทสโก โลตัส ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวาผลประโยชนของ
กองทุนรวมจะไมขัดแยงหรือดอยกวาผลประโยชนของเทสโก โลตัส ในสถานการณดังกลาว 

2.14 สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนบางแหงเปนสิทธิการเชาที่ประกอบดวยสัญญาเชาที่ดิน
หลายฉบับ และอสังหาริมทรัพยบางแหงที่กองทุนรวมไดลงทุนซึ่งกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินบางสวน
และมีสิทธิการเชาในที่ดินอีกบางสวนที่ประกอบดวยสัญญาเชาที่ดินฉบับเดียวหรือหลายฉบับ มีความไม
แนนอน 

สิท ธิการเชาอ สังหาริมท รัพยที่กองทุนรวมลงทุนบ างแหงประกอบดวยสัญญาเชาที่ ดินห ลายฉบับ หรือ
อสังหาริมทรัพยบางแหงที่กองทุนรวมไดลงทุนซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนและมี
สิทธิการเชาในที่ดินอีกบางสวนซ่ึงประกอบดวยสัญญาเชาฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีผูใหเชาหลายราย หาก
สิทธิการเชาฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับสิ้นสุดอายุ หรือมีการเลิกสัญญาจะมีผลกระทบตอสิทธิในการประกอบธุรกิจ
ศูนยการคา และผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมอาจ
ไดรับผลกระทบในทางลบ  
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3. ความเสี่ยงในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

3.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไปมีความเส่ียง 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีความเส่ียงหลายดาน เชน (1) การเปลี่ยนแปลงในทางลบดานการเมืองและภาวะ
เศรษฐกิจ (2) สภาวะดานลบของตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศ (3) ฐานะทางการเงินของผูซ้ือและผูขาย
อสังหาริมทรัพย (4) การเปลี่ยนแปลงของแหลงเงินกูหรือเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหไมสามารถหาแหลงเงินทุนเพ่ือใชใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยภายใตเงื่อนไขที่ดี หรืออาจไมสามารถหาแหลงเงินทุนไดเลย (5) การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราดอกเบี้ย และคาใชจายในการดําเนินการอ่ืน ๆ (6) การเปล่ียนแปลงในกฎหมายหรือกฎระเบียบทางดาน
สิ่งแวดลอม กฎหมายผังเมือง และกฎระเบียบอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนนโยบายทางการคลัง (7) การเรียกรองความ
รับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  (8) การเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของอัตราคาเชา  
(9) การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันและเชื้อเพลิงอื่น ๆ (10)  การเปลี่ยนแปลงความนิยมในประเภทของ
อสังหาริมทรัพยและสถานที่ตั้งซ่ึงนําไปสูการมีพื้นที่ใหเชามากเกินความตองการ หรืออาจทําใหความตองการของผู
เชาในตลาดใด ๆ ลดลงสําหรับอสังหาริมทรัพยบางประเภท (11) การแขงขันของเจาของอสังหาริมทรัพยในการหาผู
เชาซ่ึงอาจนําไปสูการมีพ้ืนที่วางหรือพื้นที่ที่ไมสามารถนําออกใหเชาภายใตเงื่อนไขที่ดีได (12) การกระทําของผูเชาที่
อาจสงผลกระทบตอธุรกิจและชื่อเสียงของผูใหเชา (13) ความไมสามารถในการตออายุสัญญาเชา หรือในการนํา
พ้ืนที่ออกใหเชาเมื่อส้ินสุดอายุสัญญาเชา (14) ความไมสามารถในการเก็บคาเชาจากผูเชาภายในระยะเวลาที่
กําหนดหรือไมสามารถเรียกเก็บไดเนื่องจากผูเชาลมละลายหรือมีหนี้สินลนพนตัว หรือในกรณีอ่ืน ๆ (15) ความไม
พอเพียงของความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่มีหรือคาเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้น (16) การที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยไมสามารถใหบริการหรือจัดหาการใหบริการเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการใหบริการอ่ืน ๆ ไดอยาง
พอเพียง (17) ความชํารุดบกพรองของอสังหาริมทรัพยซ่ึงตองไดรับแกไข หรือซอมแซม ตลอดจนการบํารุงรักษา
อสังหาริมทรัพยซ่ึงกอใหเกิดรายจายลงทุนที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา (18) สภาพคลองในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (19) การพึ่งพิงกระแสเงินสดอยางมากในการบํารุงรักษาและปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่มีอยู  
(20) การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายในการดําเนินงานรวมถึงภาษี (21) สวนไดเสียหรือภาระผูกพันตาง ๆ ซึ่งไมสามารถพบ
ไดหรือไมเปดเผยจากการตรวจสอบที่ดิน ณ สํานักงานที่ดินที่เก่ียวของในขณะที่ทําการตรวจสอบ (22) เหตุสุดวิสัย 
ความเสียหายที่ไมสามารถเอาประกันภัยได และปจจัยอื่น ๆ และ (23) การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและระเบียบ
ตาง ๆ ทางดานภาษีและดานอื่น ๆ  

ปจจัยหลายอยางตามที่กลาวขางตนอาจเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราการเชาพ้ืนที่ (occupancy rates) 
อัตราคาเชา หรือคาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอมูลคาของอสังหาริมทรัพยและรายไดที่
จะไดรับจากอสังหาริมทรัพย 

การประเมินมูลคาประจําปของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะสะทอนปจจัย
ตาง ๆ ดังกลาว และสงผลใหมูลคาอสังหาริมทรัพยและสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มสูงขึ้นหรือลดตํ่าลงได มูลคา
เงินลงทุนของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจลดลงอยางมีนัยสําคัญหาก
เกิดวิกฤตขาลงอยางฉับพลันตอราคาอสังหาริมทรัพยหรือตอเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครและเมืองหรือจังหวัด 
ตาง ๆ ในประเทศไทยซึ่งมอีสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตั้งอยูในปจจุบันหรือที่
จะมีในอนาคต 
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3.2 กองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคลองในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน
และการขาดทางเลือกอื่นในการใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

กองทุนรวมไดลงทุนและจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินที่เก่ียวของกับ
อสังหาริมทรัพยเปนหลัก โดยทั่วไปการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาสูงเชนที่กองทุนรวมไดลงทุนและประสงคที่จะเขาลงทุนจะไมคอยมีสภาพคลอง 
การไมมีสภาพคลองดังกลาวอาจมีผลกระทบตอความสามารถของกองทุนรวมในการปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุน 
(investment portfolio) หรือความสามารถในการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบางสวน
เปนเงินสด เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย และปจจัยอื่น ๆ เชน กองทุน
รวมอาจไมสามารถขายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดภายในระยะเวลาอัน
สั้น หรืออาจถูกกดดันใหตองลดราคาลงอยางมากเพื่อใหสามารถขายไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ กองทุน
รวมอาจประสบปญหาในการหาแหลงเงินกูในระยะเวลาที่ทันทวงทีและภายใตเงื่อนไขทางการคาที่ดีในกรณีที่เปน
การกูยืมเงินที่ใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน เนื่องจากทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยไมมีสภาพคลอง 
นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว หากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเหลานั้นไม
สามารถสรางกําไรไดอันเนื่องมาจากสภาวะการแขงขัน อายุ ปริมาณความตองการที่ลดต่ําลง หรือปจจัยอ่ืน ๆ 
โดยทั่วไปแลว การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชนของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนจะตองมีการลงทุนเพ่ิมเติม ปจจัยตาง ๆ เหลานี้อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม และสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน 

3.3 กลยุทธของกองทุนรวมในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกอาจนํามาซึ่งความเส่ียงที่สูงกวาเมื่อเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่นที่มีรูปแบบการ
ลงทุนที่หลากหลายกวา 

กลยุทธหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจคาปลีกจะทํา
ใหกองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการมุงเนนลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซ่ึงระดับของความเสี่ยงอาจจะสูงกวาเมื่อเทียบ
กับกองทุนรวมประเภทอื่นที่มีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายกวาในธุรกิจดานอ่ืน 

การมุงเนนลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจคาปลีกทําใหกองทุน
รวมมีความเส่ียงในกรณีที่เกิดวิกฤตขาลงหรือเหตุการณในทางลบของธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย วิกฤตขาลง
ดังกลาวอาจนําไปสูการลดลงของอัตราการเชาพ้ืนที่ (occupancy rates) ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน หรือทรัพยสินที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีอยู ซึ่งจะมีผลกระทบตอ
รายไดของกองทุนรวมที่จะไดรับจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน และ/หรือมี
ผลทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลง ซ่ึงจะมีผลกระทบในทางลบตอจํานวนเงินปนผลที่จะจายใหแกผูถือหนวยลงทุน 
และ/หรือผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม 
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3.4 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือจะลงทุนอาจถูกเวนคืน 

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือจะลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจถูกเวนคืนตาม
นโยบายของรัฐ คาชดเชยที่อาจไดรับอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการถูกเวนคืนอาจนอยกวามูลคาทรัพยสิน
สุทธิตามบัญชีของกองทุนรวม ดังนั้น การถูกเวนคืนดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน และ 
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงิน 
ปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

4.1 มีความเส่ียงเกี่ยวกับการซื้อขายและการสงมอบหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนหนวยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพยโดยเร็วภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนจากการเสนอขายหนวยลงทุน
ดังกลาวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในหาวันทําการ นับจากวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนไดรับเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ อนึ่ง แมบริษัทจัดการคาดวา 
ตลาดหลักทรัพยจะอนุมัติคําขอจดทะเบียนรับหนวยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้เปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยเร็ว 
หลังจากที่ไดจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตตลาดหลักทรัพยมีสิทธิ
พิจารณาคําขอจดทะเบียนเปนเวลา 7 วัน หลังจากวันที่ไดรับคําขอ ดังนั้น จนกวาตลาดหลักทรัพยจะอนุมัติคําขอจด
ทะเบียนรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้ จะยังไมสามารถ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดและผูถือหนวยลงทุนดังกลาวอาจไมสามารถขายหนวยลงทุนดังกลาวในราคาเสนอซื้อ 
ณ ขณะนั้นในตลาดหลักทรัพย หรือไมสามารถจําหนายจายโอนหนวยลงทุนดังกลาวไดเลย ทั้งนี้ การซื้อขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมที่ออกและจําหนายแลวซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกอนการเสนอขาย
หนวยลงทุนในครั้งนี้ จะยังคงดําเนินตอไปในชวงระยะเวลาระหวางการชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนที่เสนอขายใน
ครั้งนี้ และเมื่อหนวยลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้สามารถซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยนั้น เปนตลาดใหมที่ยังอยูระหวางการพัฒนา 
ซึ่งอาจทําใหการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมไมมีสภาพคลองและขาดอุปสงคโดยทั่วไปของนักลงทุน รวมทั้ง
อาจสงผลใหราคาซื้อขายหนวยลงทุนไมสะทอนผลประกอบการที่แทจริงของกองทุนรวม และทําใหไมสามารถ
ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมโดยการเปรียบเทียบกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ทั้งในประเทศ
ไทยหรือตางประเทศได บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวา ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
จะมีการพัฒนาเปนตลาดที่มีสภาพคลองสูงสําหรับการซื้อขายหนวยลงทุน  

4.2 ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองอาจลดลงต่ํากวาราคาเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ 

คณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะกําหนดราคาเสนอขายหนวยลงทุนในคร้ังนี้ ตามวิธีการสํารวจปริมาณ
ความตองการซื้อหนวยลงทุนของนักลงทุน (Book-building) โดยพิจารณาจากราคาตลาดของหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมตามรายงานการประเมิน
ราคาของผูประเมินคาทรัพยสิน สภาวะตลาดโดยรวม และกระแสการตอบรับจากผูลงทุน โดยคณะกรรมการลงทุน
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และบริษัทจัดการ จะหารือรวมกับผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) และผูจัดการการจัด
จําหนาย เพื่อกําหนดราคาเสนอขายหนวยลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวอาจไมใชราคาที่แสดงถึง
ราคาตลาดของหนวยลงทุนที่จะซื้อขายในตลาดรองภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ 

ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้อาจมีการซ้ือขายกันในราคาที่ต่ํา
กวามากเมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหนวยลงทุนในการเสนอขายในครั้งนี้ 

ราคาซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซ่ึงรวมถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

 มุมมองตอศักยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศไทย 

 ความแตกตางระหวางฐานะการเงินและผลการดําเนิน งานของกองทุนรวมที่ เ กิด ข้ึนจริ งกับที่มี 
การคาดการณโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห 

 การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับคําแนะนําหรือประมาณการของนักวิเคราะห 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจหรือสภาวะตลาดโดยทั่วไป 

 ราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

 ความนาสนใจของหนวยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพยประเภททุนอื่นๆ รวมถึงหนวยลงทุนอ่ืนที่ไมอยูใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในหนวยลงทุน 

 การขายหรือเจตนาที่จะขายหนวยลงทุนจํานวนมากโดยผูถือหนวยลงทุน 

 ขนาดและสภาพคลองในอนาคตของตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

 การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับโครงสรางหลักเกณฑ รวมถึงภาระภาษี ทั้งในกรณีทั่วไปและโดยเฉพาะ
ในกรณีที่เก่ียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย และการลงทุนในประเทศและตางประเทศ 

 การที่กองทุนรวมไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุนและการขยายธุรกิจ 

 ความผันผวนของตลาด ซ่ึงรวมถึงความออนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงข้ึน 

จากปจจัยทั้งหลายขางตน อาจทําใหมีการซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สูงกวาหรือตํ่ากวาราคาเสนอ
ขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการเก็บเงินกําไรบางสวนเปนเงินทุนเพ่ือวัตถุประสงคใน
การลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือสํารองเปนเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ซึ่งถึงแมจะทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมมากกวามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในกรณีที่ไมมีการกันเงินกําไรไวเปนเงินทุนสํารอง ก็อาจ
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ไมไดทําใหราคาตลาดของหนวยลงทุนเพ่ิมขึ้นตามไปดวย การที่กองทุนรวมไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
ความคาดหวังของตลาดในดานกําไรและเงินปนผลอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนไมใชผลิตภัณฑทางการเงินที่มีการคุมครองเงินตน บริษัทจัดการไมสามารถรับประกันไดวาผูถือหนวย
ลงทุนจะไดรับเงินลงทุนคืนทั้งจํานวน  ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนรวมหรือมีการชําระบัญชีกองทุนรวมนั้น มีความ
เปนไปไดที่นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุน
อาจมีภาระภาษีเกี่ยวกับการลงทุนหรือซื้อขายหนวยลงทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบดานภาษี
หรือดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

4.3 กองทุนรวมอาจไมสามารถจายเงินปนผลในหนวยลงทุนหรือไมสามารถรักษาระดับการจายเงินปนผลได 

รายไดที่ไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ข้ึนอยูกับหลายปจจัยซ่ึงรวมถึง
จํานวนเงินคาเชาที่ไดรับ คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนและทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่กองทุนรวมอาจไดมาหรือถือครองในภายหลังไม
สามารถสรางรายไดเพียงพอ และกองทุนรวมไมสามารถหาแหลงเงินกูไดภายในเวลาและดวยตนทุนทางการเงินที่
เหมาะสมแลว จะทําใหรายได กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลไดรับผลกระทบ
ในทางลบ 

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวา กองทุนรวมจะมีความสามารถจายเงินปนผลหรือรักษาระดับของ
อัตราการจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวได อีกทั้งไมสามารถรับประกันไดวาระดับของเงิน
ปนผลจะเพ่ิมข้ึนในภายหลัง หรือคาเชาจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเพิ่มสูงข้ึน หรืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ไมมีการเชาจะสามารถใหเชาไดอีก หรือ
รายรับจากคาเชาในสวนของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีการขยาย หรืออสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จะไดมาในอนาคตนั้นจะเปนการเพิ่มรายไดใหแกกองทุนรวมซึ่งอาจนําไปจายเปนเงิน
ปนผลแกผูถือหนวยลงทุนตอไป 

4.4 ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการได 

เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน (กองทุนปด) ผูถือหนวยลงทุนจึงไมสามารถ
ขายคืนหนวยลงทุนของตนใหแกบริษัทจัดการได ดังนั้น จึงไมมีหลักประกันวาผูถือหนวยลงทุนจะสามารถจําหนาย
หนวยลงทุนของตนไดเทากับราคาที่ไดซื้อหนวยลงทุนมา หรือจําหนายไดในราคาใด ๆ และไมมีหลักประกันวาจะ
สามารถจําหนายหนวยลงทุนได อยางไรก็ดี ผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนโดยกระทําผานตลาด
หลักทรัพยเทานั้น 
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4.5 มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหนวยลงทุนที่ออกใหมต่ํากวามูลคาหนวยลงทุนกอน
การเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ กองทุนรวมอาจออกหนวยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหนวย
ลงทุนที่ออกใหมที่ต่ํากวามูลคาหนวยลงทุน ราคาเสนอขายที่ตํ่ากวามูลคาหนวยลงทุนกอนการเสนอขายนั้น อาจ
สงผลใหมูลคาหนวยลงทุนลดลง 

4.6 การขายหนวยลงทุนในอนาคตอาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหนวยลงทุน 

ผลกระทบ (ถามี) ตอราคาตลาดของหนวยลงทุนจากการขายหนวยลงทุนในอนาคต หรือการมีหนวยลงทุนเพ่ือขาย
ในอนาคตเปนส่ิงที่ไมสามารถคาดเดาได ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ เทสโก โลตัส จะถือหนวยลงทุน
ประมาณรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด (ซึ่งเทสโก โลตัส และเจาของทรัพยสินที่มิใช 
ผูที่เกี่ยวของกับเทสโก โลตัส รวมทั้งกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดใน
สัดสวนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม) ถึงแมวาสัญญาซื้อขาย
หนวยลงทุน (Purchase Agreement) และสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนาย (Underwriting Agreement)  
มีขอตกลงเรื่องหามการขายหนวยลงทุนของเทสโก โลตัส แตไมมีหลักประกันวาจะไมมีการขายหนวยลงทุนใน
จํานวนที่มีนัยสําคัญโดยบุคคลอื่นๆ หรือวาเทสโก โลตัส (หรือบริษัทยอยของเทสโก โลตัส) จะไมจําหนายหนวย
ลงทุนเมื่อขอตกลงเรื่องการหามขายหนวยลงทุนดังกลาวส้ินสุดลง  

การขายหนวยลงทุนในจํานวนที่มีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ โดยเทสโก โลตัส หรือผูถือ
หนวยลงทุนอ่ืนใด ๆ หรือมีความเขาใจวาจะมีการขายดังกลาวเกิดขึ้นนั้น อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอราคา
ตลาดของหนวยลงทุน 

4.7 การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนอาจไมประสบความสําเร็จ 

ในกรณีที่มีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น อาจทําใหการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุน
จดทะเบียนไมประสบความสําเร็จ 

 ผูซ้ือหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Joint International Bookrunners) หรือผูจัดการการจัดจําหนาย 
ใชสิทธิของตนตามสัญญาซื้อขายหนวยลงทุน (Purchase Agreement) และ สัญญาแตงตั้งผูจัดการการ
จัดจําหนาย (Underwriting Agreement) เพื่อยกเลิกภาระหนาที่ทั้งหลายของตนภายใตสัญญาดังกลาว 
หรือ 

 จํานวนเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งนี้ ไมเพียงพอตอการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม  

เมื่อมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น และบริษัทจัดการอาจไมสามารถดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนไดและตอง
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนทั้งจํานวนโดยไมมีดอกเบี้ย 
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4.8 สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงผลกําไรมีความไมแนนอน และ
ขึ้นอยูกับความเส่ียงและความไมแนนอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และการ
แขงขัน ซึ่งอาจสงผลใหผลประกอบการที่แทจริงแตกตางจากที่ประมาณการไวอยางมีนัยสําคัญ 

ประมาณการตามที่ระบุในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงผลกําไรนั้น รวมถึงการ
คาดการณผลประกอบการและการปนสวนแบงผลกําไรของกองทุนรวม ในงวดประมาณการสิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2557 ของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมรวมกับอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหม ซึ่งประมาณการทางการเงินของกองทุนรวมนั้นขึ้นอยูกับขอสมมติฐานที่ระบุไวในรายงานประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและการปนสวนแบงผลกําไรตามสมมติฐานดังกลาว แมวาบริษัทจัดการไดจัดทําประมาณการดังกลาวดวย
ความต้ังใจและความระมัดระวัง ขอสมมติฐานที่นํามาใชในการประมาณการมีความไมแนนอนและขึ้นอยูกับความ
เสี่ยงและความไมแนนอนทางธรุกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และการแขงขัน และอาจเปล่ียนแปลงใน
สาระสําคัญได ความเส่ียงและความไมแนนอนดังกลาวหลายประการอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 
นอกจากนี้ รายไดของกองทุนรวมจะขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ รวมถึงคาเชาจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนที่อาจลดลงดวยสาเหตุหลายประการ เชน การเชาพื้นที่และอัตราคาเชาที่ลดลง 
ความไมสามารถชําระคาเชา หรือความลาชาในการชําระคาเชาของผูเชา โปรดพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมใน "ความ
เสี่ยงที่เก่ียวกับกองทุนรวมหรือการดําเนินงานของกองทุนรวม" ขางตน ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอความสามารถของกองทุนรวมในการมีผลการประกอบการและความสามารถจายเงินปนผลตามที่
ประมาณการไว เนื่องจากเหตุการณบางเหตุการณหรือเหตุการณทั้งหมดที่เปนขอสมมติฐานอาจไมเกิดข้ึนตามที่
คาดการณไว หรืออาจเกิดเหตุการณหรือสถานการณที่มิไดคาดไว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมอาจรับประกันไดวา 
ขอสมมติฐานที่วางไวจะเกิดขึ้นและกองทุนรวมจะสามารถจายเงินปนผลไดตามที่ประมาณการไว หากผล
ประกอบการของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่ประมาณการไว กองทุนรวมจะไมสามารถจายเงินปนผลตามที่ประมาณ
การไวได ซึ่งอาจสงผลใหหนวยลงทุนมีมูลคาทางตลาดลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

4.9 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหลักทรัพยในอนาคตเกี่ยวกับทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real 
Investment Trust: REIT) อาจมีผลกระทบตอกองทุนรวม  

กองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการออกกฎหมายหลักทรัพยใหม หรือการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายหลักทรัพยที่
เกี่ยวของกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในขณะนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน อยูในระหวางการพิจารณายกราง
ประกาศหรือกฎเกณฑเพื่อการจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust: REIT)  
("กองทรัสตอสังหาริมทรัพย") ในประเทศไทย หากมีการประกาศใชบังคับกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกองทรัสต
อสังหาริมทรัพยดังกลาว ประกาศ หรือกฎเกณฑนั้น อาจมีแนวทางที่สนับสนุนใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่ง
รวมถึงกองทุนรวมแปรสภาพเปนกองทรัสตอสังหาริมทรัพย ในกรณีนี้ บริษัทจัดการไมสามารถรับรองไดวาเงื่อนไข
เกี่ยวกับการแปรสภาพดังกลาวจะเปนคุณประโยชนตอกองทุนรวม หรือระเบียบ และกฎเกณฑที่ใชบังคับกับ
กองทรัสตอสังหาริมทรัพยจะมีความเขมงวดนอยกวาระเบียบและกฎเกณฑที่ใชบังคับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใน
ปจจุบัน  หรือสิทธิประโยชนที่ ใหแกกองทรัสตอสังหาริมทรัพยจะดีกวาสิทธิประโยชนที่ ใหแกกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ บริษัทจัดการไมอาจใหหลักประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายหลักทรัพย
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอความสามารถของบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามนโยบายดานการลงทุน การ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนรวม 
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นอกจากนี้ หากกองทุนรวมแปรสภาพเปนกองทรัสตอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจตองไดรับความยินยอมจากผูให
เชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เพ่ือใหสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวโอนไปยัง
กองทรัสตอสังหาริมทรัพยดวย ซึ่งบริษัทจัดการไมสามารถรับรองไดวาผูใหเชาอสังหาริมทรัพยที่เก่ียวของจะใหความ
ยินยอม และหากผูใหเชาอสังหาริมทรัพยไมยินยอม สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะไมโอนไปยังกองทรัสต
อสังหาริมทรัพย ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมภายหลัง
การแปรสภาพเปนกองทรัสตอสังหาริมทรัพยแลว 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถอืหนวยลงทุน 

 เพดาน 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.5 ของมูลคาหนวยลงทุนที่โอน โดยปจจุบันไม
มีการเรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจงใหทราบลวงหนาไม
นอยกวา 5 วันทําการ 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด โดยปจจุบันไมมี
การเรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจงใหทราบลวงหนาไม
นอยกวา 5 วันทําการ 

คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ  

1. คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุน ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน
กําหนด 

2. คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพิเศษ 

ตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 เพดาน 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด ไมเกินรอยละ 5 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม***1 

คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินรอยละ 0.16 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม** 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินรอยละ 0.01 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม  

ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาว ไมรวมคาใชจายตาง ๆ  
(Out of Pocket Expenses) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่
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ของผูดูแลผลประโยชน ดังตอไปนี้ (ก) คาธรรมเนียมในการ 
จดทะเบียนทรัพยสินของกองทุนรวม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในอัตราครั้งละ 3,000 บาท นอกเขตกรุงเทพมหานคร ใน
อัตราครั้งละ 5,000 บาท (ข) คาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ คาพาหนะสําหรับการเดินทาง คา
น้ํามัน คาที่ พัก ภาษีมูลคาเพ่ิม อากร เปนตน โดยผูดูแล
ผลประโยชนจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่เกิดขึ้นจริงและ
ตามสมควร** 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.02 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม** 

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย***2  

1.  คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา ไมเกินรอยละ 3.00 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพยราย
เดือน 

2.  คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ไมเกินรอยละ 0.30 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
รวมของเดือนกอนหนานั้น หารดวย 12 โดยชําระเปนราย
เดือน** 

3.  คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจ (Incentive 
Fee) 

ไมเกินรอยละ 2.35 ของกําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพยราย
เดือน  

4.  คาคอมมิชชั่น (Commission Fee) จากการจัดหาผู
เชา เมื่อมีการทําสัญญาเชากับผูเชารายใหม หรือมี
การตอสัญญาเชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

(ก)  ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญาเชา  

- ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 1 ปขึ้น
ไป 

ไมเกิน ครึ่งเดือน ของอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือนของ 
ผูเชารายนั้น ๆ** 

(ในกรณีที่ระยะเวลาการเชาไมถึง 1 ป จะนําอัตราครึ่งเดือน
คูณกับสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่ไมถึง 1 ปดังกลาว) 

(ข)  ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหมมี 3 อัตรา
ข้ึนอยูกับอายุของสัญญาเชา 
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- ระยะเวลาการเชาไมถึง 1 ป ไมเกิน ครึ่งเดือน ของอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือนของ 
ผูเชารายนั้น ๆ คูณกับสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่ไมถึง 1 
ปดังกลาว** 

- ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 1 ปแต
ไมถึง 3 ป 

ไมเกิน 1 เดือน ของอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือนของ 
ผูเชารายนั้น ๆ** 

- ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 3 ป ไมเกิน 1.5 เดือน ของอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือนของ 
ผูเชารายนั้น ๆ** 

5.  คาธรรมเนียมซื้อและขายอสังหาริมทรัพย ไมเกินรอย1.5 ของมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุน
เพ่ิม และในอัตรารอยละ 0.75 ของมูลคาการขายทรัพยสิน** 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษา  

1. คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป ไม เ กินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสิน สุทธิของ 
กองทุนรวม** 

2. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพ่ิมเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย 
โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 

ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาการซ้ือ ขาย โอน หรือเปลี่ยน
มือของอสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง** 

3. คาที่ปรึกษาอ่ืนของกองทุน เชน คาที่ป รึกษาเฉพาะ
ดาน  คาที่ป รึกษากฎหมาย คาทนายความ คาที่
ปรึกษาผู คุมงาน กอสราง คาจาง วิศวกรคุม งาน
กอสราง และ/หรือประเมินคุณภาพงาน เปนตน 

ตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 
3.00 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย** 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ไมเกิน 20,000 บาท ตอครั้ง ตอคน** 

คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ
1.00 ของจํานวนเงินทีไ่ดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน** 

คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย  

1. ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ไมเกิน 65 ลานบาท** 
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2. ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (ในกรณีที่
กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนแตละครั้ง) 

ไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของปกอนหนานั้น** 

คาใชจายอื่น ๆ3 ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม 

หมายเหตุ : 

1. เนื่องจากคาใชจายบางรายการไมไดคิดเปนอัตรารอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  ดังนั้น เพดานคาใชจายจึงเปนเพียงการประมาณเพื่อคํานวณเปนอัตรา
รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

2. คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย ไมไดกําหนดโดยการเปรียบเทียบอัตราที่เรียกเก็บโดยทั่วไป บริษัทจัดการพิจารณาโดยอางอิงกับคาใชจายที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจะตองรับผิดชอบ เพื่อใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดรับเงินตอบแทนที่เพียงพอกับคาใชจายเพ่ือรักษาระดับคุณภาพในการบริหารอสังหาริมทรัพย 
นอกจากน้ี การที่คิดเปนคาธรรมเนียมดังกลาว โดยแบงออกเปนรอยละของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย และรอยละของกําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย เปนเหตุจูงใจ
เพื่อสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยทั้งหารายไดเพิ่มหรือลดคาใชจายใหกับกองทุนรวม ซ่ึงกองทุนรวมจะไดรับผลประโยชนที่ดีกวาการกําหนด
คาตอบแทนดังกลาวเปนแบบคงท่ี 

3. คาใชจายอื่น ๆ  ทั้งหมด ซ่ึงแตละรายการมีมูลคาไมเกินรอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

** เปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

*** ไมรวมคาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยลงทุน และคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

 

 

 

รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
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ภาคผนวก 

1. สรุปขอมูลสําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนจากการ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 

2. สรุปขอมูลสําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมไดลงทุน 

3. สรุ ป สา ร ะ สํา คัญ ข อ งสัญ ญา ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ อ สั งห า ริ ม ท รัพ ย แ ละ สิ ท ธิ ก า ร เ ช า อ สั งห า ริ ม ท รั พ ย ที่ 
กองทุนรวมลงทุน 

4. รายงานสรุปอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีก โดยบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

5. รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน โดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  
เอบีเอเอส จํากัด 

6. ขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญของกองทุนรวม 
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ภาคผนวก 1 

ภาคผนวก 1 

สรุปขอมูลสําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

ที่กองทุนรวมจะลงทุนจากการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 1 - 1 

สรุปขอมูลสําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมทีก่องทุนรวมจะลงทุนจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 11 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง และที่ดิน สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

     พื้นทีท่ี่ดิน (ไร-งาน-วา) ลานจอดรถ (คัน) 

ชื่อ

อสังหาริมทรพัย ที่อยู ทางเขา-ออกติดกับถนนสาธารณะ 

จํานวน

โฉนด 

(ฉบับ) 

ลักษณะการลงทุนใน

ที่ดินของกองทุนรวม กรรมสิทธิ ์ สิทธิการเชา รวม รถยนต 

รถ 

จักรยานยนต 

ภูเก็ต เลขที่ 104 หมู 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต 

ทางหลวงหมายเลข 402 2 กรรมสิทธิ ์ 44-2-0 - 44-2-0 994 674 

ศาลายา เลขที่ 99/14 หมูที่ 1 ตาํบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทางหลวงหมายเลข 338  

(ถนนบรมราชชนนี) 
4 กรรมสิทธิ ์ 38-3-99 - 38-3-99 1,096 380 

นครศรีธรรมราช เลขที่ 15 ถนนพัฒนาการ-คูขวาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวดั
นครศรีธรรมราช 

ทางหลวงหมายเลข 4012  

(ถนนพัฒนาการคูขวาง) 
1 กรรมสิทธิ ์ 26-0-33.6 - 26-0-33.6 461 200 

รังสิต-นครนายก เลขที่ 90 หมู 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธาน ี

ทางหลวงหมายเลข 305 1 สิทธกิารเชา - 33-2-0 33-2-0 863 368 

บางปู เลขที่ 2502 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวทิ ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวทิ) 1 สิทธกิารเชา - 55-0-80 55-0-80 675 816 

รวม     9 - 109-2-32.6 88-2-80 198-1-12.6 4,089 2,438 

 

                                                 
1  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในภาคผนวก 1 ของหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนสวนขอมูลโครงการ ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในสวนดังกลาวอางอิงกับขอมูลในหัวขอ "ความเสี่ยงใน

การลงทุน" ในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญเพื่อศึกษาลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย โดยทั่วไปและอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของกับการลงทุนของกองทุนรวม 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 1 - 2 

ขอมูลเกี่ยวกับอาคารศูนยการคาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม                 

 อาคารศูนยการคา  ขอมูลทั่วไป  

ชื่อ

อสังหาริมทรพัย 

ลักษณะการ

ลงทนุใน

อาคารของ

กองทนุรวม อายุของอาคาร 

การปรับปรุง

เพิ่มเติม

อาคารที่

สําคัญ 

พื้นทีไ่ฮเปอร

มารเก็ต  

(ตร.ม.) 

พื้นทีศู่นย

อาหาร   

(ตร.ม.) 

พื้นที่ใหเชา

แกผูเชาระยะ

ยาวภายใน

อาคาร(1)  

(ตร.ม.) 

พื้นที่

สวนกลาง  

(ตร.ม.) 

พื้นที่บริการ 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ลานจอด

รถภายใน

อาคาร 

(ตร.ม.) 

พื้นที่อาคาร

รวม(2) 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ใหเชา

แกผูเชา 

ระยะยาว(3) 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ใหเชา

ทั้งหมด(4) 

(ตร.ม.) 

จํานวนผูเชา

ระยะยาว  

(ราย) 

ภูเก็ต กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 13 ป ป 2551 10,547 881 10,871 4,011 4,952 0 31,262 10,871 22,299 79 

ศาลายา กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 5 ป - 8,090 985 8,396 4,740 3,554 0 25,765 8,396 17,471 87 

นครศรีธรรมราช กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 15 ป - 11,557 664 2,711 1,838 4,454 0 21,225 2,885 15,106 40 

รังสิต-นครนายก กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 7 ป - 7,956 1,115 2,586 2,647 2,344 5,938 22,586 3,066 12,137 61 

บางปู กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 5 ป - 8,288 1,018 3,105 2,692 3,325 0 18,429 3,225 12,531 50 

รวม    46,438 4,6643 27,670 15,928 18,630 5,938 119,268 28,444 79,546 317 

 

(1) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร" หมายถึง พื้นที่ใหเชาภายในอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส  

(2) "พื้นที่อาคารรวม" หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร 
(3) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส 

(4) "พื้นที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 1 - 3 

ขอมูลรายได และการประเมินคาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม              

    การประเมนิคา (ทรพัยสิน) 

 รายได(1) (ลานบาท) ราคาประเมิน (ลานบาท) วันที่ประเมินคา   

ชื่อ

อสังหาริมทรพัย 

รอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

รอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

รอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

รอบระยะเวลา 

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

31 สิงหาคม 2555 

บจ. ซีบี  

ริชารด เอลลิส 

บจ. 15  

ที่ปรึกษาธุรกิจ 

ราคาที่ต่ํากวาของ 

ผูประเมินสองราย 

บจ. ซีบี  

ริชารด เอลลิส 

บจ. 15  

ที่ปรึกษาธุรกิจ 

หลักเกณฑที่ใชใน

การประเมนิคา 

ราคาสูงสุด 

ในการเขาลงทนุ(2) 

(บาท) 

ภูเก็ต 107.7 122.3 136.1 68.2 2,718 2,613 2,613 3 ก.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 วิธีคิดจากรายได 2,874.3 

ศาลายา 84.7 90.5 78.8 56.3 1,776 1,615 1,615 3 ก.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 วิธีคิดจากรายได 1,776.5 

นครศรีธรรมราช 31.9 34.8 36.6 21.0 1,069 1,075 1,069 3 ก.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 วิธีคิดจากรายได 1,175.9 

รังสิต-นครนายก 50.1 50.9 44.1 26.0 593 638 593 3 ก.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 วิธีคิดจากรายได 652.3 

บางปู 36.0 36.4 42.5 21.8 585 644 585 3 ก.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 วิธีคิดจากรายได 643.5 

รวม 310.4 334.9 338.1 193.3 6,741 6,585 6,475 - - - 7,122.5 

(1) ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เนื่องจากกอนการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใช
พื้นที่ดังกลาว และไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ 

(2) ราคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะลงทุนจะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินคาทรัพยสินทั้งสองรายเกินกวารอยละ 10 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 1 - 4 

ขอมูลอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม       

 อัตราการเชาพืน้ที่เฉลี่ย(1) ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว (รอยละ) อัตราการเชาพืน้ที่เฉลี่ย(1) ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด (รอยละ) 

ชื่ออสังหารมิทรัพย 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

ปสิ้นสุดวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด

วันที ่31 สิงหาคม 2555 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

ปสิ้นสุดวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด

วันที ่31 สิงหาคม 2555 

ภูเก็ต 95.8 99.9 99.6 98.4 97.9 100.0 99.8 99.2 

ศาลายา 99.2 99.8 99.5 100.0 99.6 99.9 99.8 100.0 

นครศรีธรรมราช 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

รังสิต-นครนายก 98.1 99.1 99.8 99.7 99.5 99.8 100.0 99.9 

บางปู 93.5 96.2 98.0 98.6 98.3 99.0 99.5 99.6 

รวมเฉลี่ย(2) 97.2 99.4 99.5 99.2 99.0 99.8 99.8 99.7 

 

(1) อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่ ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาที่กําหนด  

(2) คํานวณดวยวิธีการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted average) โดยถัวเฉลี่ยอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยดวยพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว หรือพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของแตละอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน แลวแตกรณี 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 1 - 5 

ขอมูลสัดสวนพื้นที่เชาเทียบจําแนกตามลักษณะประเภทธุรกิจของผูเชาระยะยาวสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม        

 สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว (รอยละ) สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาทั้งหมด (รอยละ) 

ชื่อ

อสังหาริมทรพัย 

อาหารและ

เครื่อง 

ดื่ม 

บริการดาน

ความ

บันเทิง 

บริการ

ตางๆ(1) 

สินคา

แฟชั่นและ

เครื่อง 

ประดับ 

สินคา

สุขภาพ

และความ

งาม 

ธุรกจิ

ประเภท

อื่นๆ(2) 

พื้นที่

วาง รวม 

ไฮเปอร

มารเก็ต 

อาหารและ

เครื่อง 

ดื่ม 

บริการดาน

ความ

บันเทิง 

บริการ

ตางๆ(1) 

สินคา

แฟชั่นและ

เครื่อง 

ประดับ 

สินคา

สุขภาพ

และความ

งาม 

ธุรกจิ

ประเภท

อื่นๆ(2) 

พื้นที่

วาง รวม 

ภูเก็ต 15.9 4.6 7.0 8.2 5.2 57.8 1.2 100.0 47.3 11.7 2.3 3.4 4.0 2.5 28.2 0.6 100.0 

ศาลายา 20.6 34.5 14.4 22.2 5.1 3.2 0.0 100.0 46.3 15.6 16.6 6.9 10.7 2.4 1.5 0.0 100.0 

นครศรีธรรมราช 21.8 17.7 27.1 3.4 10.0 20.0 0.0 100.0 76.5 8.6 3.4 5.2 0.7 1.9 3.8 0.0 100.0 

รังสิต-นครนายก 36.5 6.0 27.2 14.2 11.8 4.4 0.0 100.0 65.5 18.4 1.5 6.9 3.6 3.0 1.1 0.0 100.0 

บางปู 30.7 7.4 14.9 31.6 3.0 12.2 0.3 100.0 66.1 16.0 1.9 3.8 8.1 0.8 3.1 0.1 100.0 

รวม 21.8 15.2 14.3 15.1 6.1 26.9 0.5 100.0 58.4 13.7 5.4 5.1 5.4 2.2 9.6 0.2 100.0 

 

(1) บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศกึษา และบริการอื่น ๆ 

(2) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สนิคาและบริการดานเทคโนโลยี และบริการเครือขาย 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 1 - 6 

ขอมูลเกี่ยวกับการการสิ้นสุดอายุสัญญาเชาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม                 

 จํานวนสัญญาเชาที่จะครบกําหนดอายุ (ฉบับ) พื้นที่เชารวมของสญัญาเชาที่จะครบกําหนดอายุ (ตารางเมตร) 

ชื่ออสังหารมิทรัพย 

ปสิ้นสุด

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2556 

ปสิ้นสุด

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2557 

ปสิ้นสุด

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2558 

ภายหลัง

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2558 

สัญญาเชา

หลักกับ 

เทสโก  

โลตัส(2) พื้นที่วาง รวม 

ปสิ้นสุด 

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2556 

ปสิ้นสุด 

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2557 

ปสิ้นสุด 

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2558 

ภายหลัง

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2558 

สัญญาเชา

หลักกับ 

เทสโก  

โลตัส(2) พื้นที่วาง รวม 

ภูเก็ต 20 23 22 14 1 3 83 806 1,534 1,126 7,276 11,428 129 22,299 

ศาลายา 11 59 10 7 1 0 88 473 4,627 365 2,931 9,075 0 17,471 

นครศรีธรรมราช 9 11 10 10 1 0 41 148 953 858 925 12,222 0 15,106 

รังสิต-นครนายก 17 7 21 16 1 0 62 245 162 2,164 496 9,071 0 12,137 

บางปู 4 38 6 2 1 1 52 78 2,698 117 323 9,306 9 12,531 

รวม 61 138 69 49 5 4 326 1,750 9,974 4,603 11,951 51,102 138 79,546 

 

(1) รวมพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักของเทสโก โลตัสมีอายุการเชา 10 ป โดยอาจตออายุการเชาได 2 คราว ๆ ละ 10 ป (โปรดพิจารณารายละเอียดการเชาเพิ่มเติมในภาคผนวก 3 ขอ 3 "สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาหลัก") ทั้งนี้ สัญญาเชาหลัก
กับเทสโก โลตัสจะเริ่มมีผลเมื่อกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 2 

ภาคผนวก 2 

สรุปขอมูลสําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมไดลงทุน 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 2 - 1 

สรุปขอมูลสําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมไดลงทุน1 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง และที่ดิน สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

     พื้นทีท่ี่ดิน (ไร-งาน-วา) ลานจอดรถ (คัน) 

ชื่อ

อสังหาริมทรพัย ที่อยู ทางเขา-ออกติดกับถนนสาธารณะ 

จํานวน

โฉนด 

(ฉบับ) 

ลักษณะการลงทุนใน

ที่ดินของกองทุนรวม กรรมสิทธิ ์ สิทธิการเชา รวม รถยนต 

รถ 

จักรยานยนต 

ศรีนครินทร เลขที ่9 หมู 6 ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ถนนศรีนครินทร 3 กรรมสิทธิ ์ 48-1-74 - 48-1-74 1,419 870 

กระบี่ เลขที ่191 หมู 12 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 8 กรรมสิทธิ ์ 30-1-52 - 30-1-52 800 787 

ประชาชื่น เลขที ่829 ถนนประชาชื่น 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ถนนประชาชื่น 22 กรรมสิทธิ ์ 15-0-12 - 15-0-12 503 120 

รังสิต คลอง 7 เลขที ่41/2 หมู 2 ตําบลลําผักกดู อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี ทางหลวงหมายเลข 305 2 กรรมสิทธิ ์ 144-1-71 - 144-1-71 712 210 

ทุงสง เลขที ่144 หมู 2 ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทางหลวงหมายเลข 41 10 กรรมสิทธิ ์ 30-2-86 - 30-2-86 700 630 

สิงหบุรี เลขที ่189 หมู 7 ตําบลบางงา อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ทางหลวงหมายเลข 32 6 กรรมสิทธิ ์ 24-2-9 - 24-2-9 830 356 

ปราณบุรี เลขที ่706 หมู 7 ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถนนเพชรเกษม 6 กรรมสิทธิ ์ 22-3-59 - 22-3-59 500 340 

มหาชัย เลขที่ 119 หมู 7 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 กรรมสิทธิ ์ 20-3-71 - 20-3-71 567 180 

แมสาย เลขที ่156 หมู 6 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  ทางหลวงหมายเลข 1 3 กรรมสิทธิ ์ 32-3-0 - 32-3-0 578 177 

ระนอง เลขที ่25/15 หมู 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวดัระนอง ถนนเพชรเกษม 1 กรรมสิทธิ ์ 26-0-51 - 26-0-51 500 350 

สมุย เลขที ่1/7 หมู 6 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธาน ี ถนนวงแหวนสมุย 15 กรรมสิทธิ์และสทิธิการเชา 23-0-52 24-3-78 48-0-30 726 750 

พิษณุโลก เลขที ่909 หมู 3 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวดัพิษณโุลก ทางหลวงหมายเลข 12 6 กรรมสิทธิ์และสทิธิการเชา 31-2-71 0-2-60 32-1-31 838 625 

อมตะนคร เลขที ่700/75 หมูที่ 5 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ถนนบางนา-ตราด 1 สิทธกิารเชา - 45-1-36 45-1-36 900 500 

เพชรบูรณ เลขที ่929 หมู 2 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ทางหลวงหมายเลข 21 4 สิทธกิารเชา - 43-2-5 43-2-5 650 350 

ลําลกูกา คลอง 6 เลขที ่75 หมู 5 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี ทางหลวงหมายเลข 3312 1 สิทธกิารเชา - 33-1-0 33-1-0 765 268 

เสนา เลขที ่49 หมู 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 3263 ตําบลบางนมโค อาํเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทางหลวงหมายเลข 3263 3 สิทธกิารเชา - 24-2-96 24-2-96 500 360 

พระราม 1 เลขที ่831 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ถนนพระราม 1 1 สิทธกิารเชา - 12-2-57 12-2-57 683 155 

รวม     93  451-0-7 185-0-32 636-0-39 12,171 7,028 

                                                 
1  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในภาคผนวก 1 ของหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนสวนขอมูลโครงการ ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในสวนดังกลาวอางอิงกับขอมูลในหัวขอ "ความเสี่ยงใน

การลงทุน" ในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญเพื่อศึกษาลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย โดยทั่วไปและอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของกับการลงทุนของกองทุนรวม 
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ภาคผนวก 2 - 2 

ขอมูลเกี่ยวกับอาคารศูนยการคาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม                  

 อาคารศูนยการคา  ขอมูลทั่วไป  

ชื่อ

อสังหาริมทรพัย 

ลักษณะการ

ลงทนุใน

อาคารของ

กองทนุรวม อายุของอาคาร 

การปรับปรุง

เพิ่มเติม

อาคารที่

สําคัญ 

พื้นทีไ่ฮเปอร

มารเก็ต  

(ตร.ม.) 

พื้นทีศู่นย

อาหาร   

(ตร.ม.) 

พื้นที่ใหเชา

แกผูเชาระยะ

ยาวภายใน

อาคาร(1)  

(ตร.ม.) 

พื้นที่

สวนกลาง  

(ตร.ม.) 

พื้นที่บริการ 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ลานจอด

รถภายใน

อาคาร 

(ตร.ม.) 

พื้นที่อาคาร

รวม(2) 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ใหเชา

แกผูเชา 

ระยะยาว(3) 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ใหเชา

ทั้งหมด(4) 

(ตร.ม.) 

จํานวนผูเชา

ระยะยาว  

(ราย) 

ศรีนครินทร กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 13 ป ป 2551 8,909 1,668 14,360 8,806 6,898 16,733 57,374 18,9037 29,480 163 

กระบี่ กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 5ป - 7,887 820 7,438 3,791 4,428 12,756 37,120 7,902 16,609 77 

ประชาชื่น กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 11 ป - 8,447 969 2,790 1,765 5,976 14,267 34,213 2,791 12,206 52 

รังสิต คลอง 7 กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 6 ป - 8,098 782 3,014 2,451 3,513 0 17,859 3,394 12,274 65 

ทุงสง กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 6,037 727 3,619 2,746 2,995 8,851 24,975 3,799 10,562 70 

สิงหบุรี กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 8,100 598 2,473 1,956 3,631 9,291 26,048 2,473 11,170 46 

ปราณบุรี กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 5,282 570 2,592 1,512 2,317 0 12,273 2,592 8,444 42 

มหาชัย กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 16 ป - 7,200 554 919 107 2,557 11,646 22,983 1,029 8,784 28 

แมสาย กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 5 ป - 5,994 370 1,232 729 2,931 0 11,255 1,332 7,695 28 

ระนอง กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 5,180 571 1,802 1,258 2,508 0 11,320 1,802 7,553 37 

สมุย กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 10 ป ป 2549 7,900 1,010 11,317 2,656 2,849 0 25,732 11,706 20,616 72 

พิษณุโลก กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 16 ป - 8,840 789 5,810 2,613 3,959 0 22,010 7,236 16,864 40 

อมตะนคร กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 3 ป - 8,334 1,417 11,167 5,398 3,804 1,901 32,021 13,604 23,355 130 

เพชรบูรณ กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 6,391 797 6,348 2,561 2,887 0 18,984 6,498 13,686 54 

ลําลกูกา คลอง 6 กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 6 ป - 8,177 621 1,879 1,754 3,474 0 15,905 2,179 10,977 39 

เสนา กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 5,360 683 1,641 1,110 2,486 0 11,281 1,641 7,684 34 

พระราม 1 สิทธกิารเชา ประมาณ 8 ป - 8,676 1,380 3,975 2,195 5,502 23,922 45,651 4,095 14,151 70 

รวม       124,811 14,326 82,374 43,409 62,715 99,367 427,001 92,974 232,111 1,047 

(1) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร" หมายถึง พื้นที่ใหเชาภายในอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส  

(2) "พื้นที่อาคารรวม" หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร 
(3) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส 

(4) "พื้นที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
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ภาคผนวก 2 - 3 

ขอมูลรายได และการประเมินคาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม             

    การประเมนิคา (ทรพัยสิน) 

 รายได(1) (ลานบาท) ราคาประเมิน (ลานบาท) วันที่ประเมินคา   

ชื่อ

อสังหาริมทรพัย 

รอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

รอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

รอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

รอบระยะเวลา 

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

31 สิงหาคม 2555 

บจ. ซีบี  

ริชารด เอลลิส 

บจ. 15  

ที่ปรึกษาธุรกิจ 

ราคาที่ต่ํากวาของ 

ผูประเมินสองราย 

บจ. ซีบี  

ริชารด เอลลิส 

บจ. 15  

ที่ปรึกษาธุรกิจ 

หลักเกณฑที่ใชใน

การประเมนิคา 

ราคาในการ 

เขาลงทนุ (บาท) 

ศรีนครินทร 158.7 174.2 199.1 107.6 3,040 2,930 2,930 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 3,011,369,500 

กระบี่ 71.6 78.9 89.3 47.1 1,639 1,476 1,476 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 1,516,990,300 

ประชาชื่น 59.2 63.3 67.5 33.7 1,496 1,471 1,471 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 1,511,851,400 

รังสิต คลอง 7 44.0 47.5 52.2 28.1 1,028 1,053 1,028 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 1,056,548,700 

ทุงสง 43.7 45.1 54.1 27.4 879 866 866 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 890,049,800 

สิงหบุรี 28.0 30.5 35.4 18.6 714 729 714 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 733,828,600 

ปราณบุรี 35.1 37.7 42.3 21.6 700 714 700 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 719,439,800 

มหาชัย 27.3 27.1 27.0 14.5 583 788 583 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 599,190,600 

แมสาย 14.6 17.0 20.3 10.0 613 564 564 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 579,662,900 

ระนอง 24.5 28.9 30.6 14.9 544 567 544 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 559,107,500 

สมุย 74.5 75.5 79.9 42.1 1,180 1,318 1,180 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 1,212,770,000 

พิษณุโลก 32.6 36.8 43.4 19.3 1,099 1,077 1,077 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 1,106,909,500 

อมตะนคร 37.9 100.2 124.5 66.9 1,620 1,475 1,475 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 1,515,962,400 

เพชรบูรณ 44.8 50.5 57.8 30.1 860 682 682 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 700,939,900 

ลําลกูกา คลอง 6 26.4 28.0 28.7 16.0 500 516 500 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 513,885,600 

เสนา 19.4 19.8 21.8 10.9 388 380 380 30 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 390,553,000 

พระราม 1 63.2 65.7 69.8 35.1 1,026 1,005 1,005 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 1,024,017,500 

รวม 805.4 926.6 1,043.6 543.9 17,909 17,611 17,175 - - - 17,643,077,000 

(1) ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เนื่องจากกอนการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใช
พื้นที่ดังกลาว และไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 2 - 4 

ขอมูลอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม             

 อัตราการเชาพืน้ที่เฉลี่ย(1) ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว (รอยละ) อัตราการเชาพืน้ที่เฉลี่ย(1) ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด (รอยละ) 

ชื่ออสังหารมิทรัพย 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

ปสิ้นสุดวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด

วันที ่31 สิงหาคม 2555 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2553 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2554 

ปสิ้นสุดวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555 

ระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด

วันที ่31 สิงหาคม 2555 

ศรีนครินทร 99.3 99.5 99.0 98.5 99.6 99.7 99.4 99.0 

กระบี่ 97.4 98.4 99.7 99.7 98.8 99.3 99.9 99.9 

ประชาชื่น 100.0 99.5 100.0 99.7 100.0 99.9 100.0 99.9 

รังสิต คลอง 7 93.8 92.7 95.3 99.9 98.3 98.0 98.7 100.0 

ทุงสง 97.5 93.7 99.6 99.8 99.1 97.7 99.8 99.9 

สิงหบุรี 93.2 95.9 99.8 96.2 98.5 99.1 99.9 99.2 

ปราณบุรี 93.3 89.5 98.2 98.8 98.0 96.8 99.4 99.6 

มหาชัย 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

แมสาย 99.7 99.5 100.0 100.0 99.9 99.9 100.0 100.0 

ระนอง 99.9 99.5 99.8 99.9 100.0 99.9 99.9 100.0 

สมุย 99.6 99.5 99.9 99.7 99.8 99.7 99.9 99.8 

พิษณุโลก 100.0 99.0 100.0 99.8 100.0 99.6 100.0 99.9 

อมตะนคร 99.0 96.5 85.5 87.1 99.4 98.0 91.5 92.5 

เพชรบูรณ 100.0 99.7 99.1 99.8 100.0 99.9 99.6 99.9 

ลําลกูกา คลอง 6 87.6 84.8 88.2 89.8 97.5 97.0 97.7 98.0 

เสนา 94.6 91.8 96.8 97.6 98.9 98.2 99.3 99.5 

พระราม 1 99.5 99.4 99.7 99.2 99.9 99.8 99.9 99.8 

รวมเฉลี่ย(2) 98.3 97.6 97.0 97.2 99.3 99.0 98.8 98.9 

(1) อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่ ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาที่กําหนด  

(2) คํานวณดวยวิธีการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted average) โดยถัวเฉลี่ยอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยดวยพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว หรือพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของแตละอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน แลวแตกรณี 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 2 - 5 

ขอมูลสัดสวนพื้นที่เชาเทียบจําแนกตามลักษณะประเภทธุรกิจของผูเชาระยะยาวสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดมิ            

 สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว (รอยละ) สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาทั้งหมด (รอยละ) 

ชื่อ

อสังหาริมทรพัย 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

บริการ 

ดานความ

บันเทิง 

บริการ

ตางๆ(1) 

สินคา

แฟชั่น 

และเครื่อง 

ประดับ 

สินคา

สุขภาพ

และความ

งาม 

ธุรกจิ

ประเภท

อื่นๆ(2) 

พื้นที่

วาง รวม 

ไฮเปอร

มารเก็ต 

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

บริการดาน

ความ

บันเทิง 

บริการ

ตางๆ(1) 

สินคา

แฟชั่น 

และเครื่อง 

ประดับ 

สินคา

สุขภาพ

และ 

ความงาม 

ธุรกจิ

ประเภท

อื่นๆ(2) 

พื้นที่

วาง รวม 

ศรีนครินทร 19.1 21.5 17.2 29.2 6.4 5.3 1.3 100.0 30.2 17.9 13.8 11.0 18.7 4.1 3.4 0.8 100.0 

กระบี่ 10.8 42.2 16.2 20.7 6.6 3.3 0.3 100.0 47.5 10.1 20.1 7.7 9.9 3.2 1.6 0.1 100.0 

ประชาชื่น 52.8 12.1 19.2 4.7 7.0 4.1 - 100.0 69.2 20.0 2.8 4.4 1.1 1.6 0.9 - 100.0 

รังสิต คลอง 7 30.7 8.8 23.8 12.3 14.8 9.4 0.1 100.0 66.0 14.9 2.4 6.6 3.4 4.1 2.6 - 100.0 

ทุงสง 17.1 9.6 19.4 32.3 6.1 15.4 0.2 100.0 57.2 13.0 3.5 7.0 11.6 2.2 5.5 0.1 100.0 

สิงหบุรี 31.4 8.1 12.8 19.0 10.5 11.0 7.2 100.0 72.5 12.3 1.8 2.8 4.2 2.3 2.4 1.6 100.0 

ปราณบุรี 30.1 11.3 13.1 23.6 8.8 7.6 5.6 100.0 62.6 16.0 3.5 4.0 7.2 2.7 2.3 1.7 100.0 

มหาชัย 44.0 16.0 28.0 7.8 - 4.2 - 100.0 82.0 11.5 1.9 3.3 0.9 - 0.5 - 100.0 

แมสาย 41.1 14.1 21.1 9.7 6.7 7.2 - 100.0 77.9 11.9 2.4 3.7 1.7 1.2 1.3 - 100.0 

ระนอง 25.7 7.2 19.4 18.2 8.0 21.5 - 100.0 68.6 13.7 1.7 4.6 4.3 1.9 5.1 - 100.0 

สมุย 10.0 34.8 3.5 5.5 4.2 41.6 0.4 100.0 38.3 10.6 19.7 2.0 3.1 2.4 23.6 0.3 100.0 

พิษณุโลก 11.6 55.3 10.3 17.9 2.3 2.3 0.3 100.0 52.4 9.7 23.7 4.9 7.7 1.0 1.0 0.1 100.0 

อมตะนคร 18.7 29.0 21.7 10.3 8.0 7.0 5.3 100.0 35.7 17.0 16.9 12.6 6.0 4.7 4.1 3.1 100.0 

เพชรบูรณ 14.4 48.0 11.0 10.7 5.3 10.4 0.3 100.0 46.7 12.6 22.8 5.2 5.1 2.5 4.9 0.1 100.0 

ลําลกูกา คลอง 6 26.2 11.5 35.2 3.6 13.9 2.4 7.1 100.0 74.5 10.9 2.3 7.0 0.7 2.8 0.5 1.4 100.0 

เสนา 24.2 17.4 18.2 14.2 11.3 13.1 1.6 100.0 69.8 14.1 3.7 3.9 3.0 2.4 2.8 0.3 100.0 

พระราม 1 49.2 6.0 21.4 5.8 11.2 5.2 1.2 100.0 61.3 24.0 1.7 6.1 1.7 3.2 1.5 0.3 100.0 

รวม 20.6 27.2 16.1 16.3 6.9 11.2 1.8 100.0 53.8 14.4 10.9 6.4 6.5 2.8 4.5 0.7 100.0 

 

(1) บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศกึษา และบริการอื่น ๆ 

(2) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สนิคาและบริการดานเทคโนโลยี และบริการเครือขาย 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 2 - 6 

ขอมูลเกี่ยวกับการการสิ้นสุดอายุสัญญาเชาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม                 

 จํานวนสัญญาเชาที่จะครบกําหนดอายุ (ฉบับ) พื้นที่เชารวมของสญัญาเชาที่จะครบกําหนดอายุ (ตารางเมตร) 

ชื่ออสังหารมิทรัพย 

ปสิ้นสุด

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2556 

ปสิ้นสุด

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2557 

ปสิ้นสุด

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2558 

ภายหลัง

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2558 

สัญญาเชา

หลักกับ 

เทสโก  

โลตัส(2) พื้นที่วาง รวม 

ปสิ้นสุด 

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2556 

ปสิ้นสุด 

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2557 

ปสิ้นสุดวันที่ 

28 

กุมภาพันธ 

2558 

ภายหลังวันที่ 

28 

กุมภาพันธ 

2558 

สัญญาเชา

หลักกับ 

เทสโก  

โลตัส(2) พื้นที่วาง รวม 

ศรีนครินทร 54 33 53 23 1 11 175 3,120 950 8,763 5,828 10,577 242 29,480 

กระบี่ 11 57 5 4 1 2 80 383 3,741 338 3,420 8,707 20 16,609 

ประชาชื่น 14 27 5 6 1 - 53 641 1,471 84 594 9,416 - 12,206 

รังสิต คลอง 7 35 11 16 3 1 2 68 1,462 725 956 247 8,880 4 12,274 

ทุงสง 10 5 51 4 1 3 74 362 124 2,966 340 6,764 6 10,562 

สิงหบุรี 3 5 34 4 1 5 52 178 188 1,631 279 8,697 179 11,170 

ปราณบุรี 6 2 29 5 1 4 47 205 24 1,739 479 5,852 144 8,444 

มหาชัย 10 5 10 3 1 - 29 280 38 625 87 7,754 - 8,784 

แมสาย 6 3 18 1 1 - 29 81 54 947 250 6,363 - 7,695 

ระนอง 5 2 27 3 1 - 38 71 51 1,385 296 5,751 - 7,553 

สมุย 14 19 13 26 1 2 75 267 906 439 10,041 8,910 53 20,616 

พิษณุโลก 9 17 7 7 1 1 42 188 2,210 384 4,429 9,629 25 16,864 

อมตะนคร 96 14 3 17 1 10 142 6,716 1,068 18 5,087 9,751 715 23,355 

เพชรบูรณ 5 8 35 6 1 5 60 373 382 2,717 3,008 7,188 18 13,686 

ลําลกูกา คลอง 6 24 7 4 4 1 2 42 1,300 187 143 395 8,798 155 10,977 

เสนา 2 5 24 3 1 1 36 36 49 1,164 366 6,044 26 7,684 

พระราม 1 18 34 12 6 1 3 74 750 2,619 492 185 10,056 49 14,151 

รวม 322 254 346 125 17 51 1,115 16,412 14,787 24,790 35,349 139,137 1,636 232,111 

 

(1) รวมพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักของเทสโก โลตัสมีอายุการเชา 10 ป โดยอาจตออายุการเชาได 2 คราว ๆ ละ 10 ป (โปรดพิจารณารายละเอียดการเชาเพิ่มเติมในภาคผนวก 3 ขอ 3 "สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาหลัก") ทั้งนี้  
สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัสจะเริ่มมีผลเมื่อกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

ภาคผนวก 3 

ภาคผนวก 3 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย 

และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

 

 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

ภาคผนวก 3 - 1 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม และอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมลงทุน 

ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุน และภายหลังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 1 กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม ซึ่งมีสาระสําคัญตามที่ระบุไวดานลางนี้ ขอมูลสรุปในสวนที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหมนี้เปนการสรุปโดยอางอิงจากรางสัญญาฉบับที่เก่ียวของ ดังนั้น แมวาสาระสําคัญสวนใหญจะเปนไปตามที่ระบุไวในสวนนี้ 
แตสัญญาฉบับที่มีการลงนามอาจมีรายละเอียดที่แตกตางในสวนท่ีมิไดเปนสาระสําคัญจากรางสัญญาฉบับดังกลาวได 

คําจํากัดความในสรุปสาระสําคัญของสัญญา 

"กําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย" หมายถึง รายไดหักดวยคาใชจายเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (ซึ่งประกอบดวย 

คานายหนาจัดหาผูเชา คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา และคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 5 "รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานของ

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมรวมกับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม สําหรับปต้ังแตวันที่  

1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 โดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด") 

"ทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม" หมายถึง พื้นที่ประกอบธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต ภายในบริเวณอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุน และอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่
กองทุนรวมจะลงทุนในแตละแหง รวมถึงศูนยอาหาร พื้นที่สํานักงานดานหลัง และโกดังเก็บของที่ต้ังอยูในแตละ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ซึ่งเทสโก โลตัส ไดทําการเชาและจะทําการเชาจากกองทุนรวม 

"พ้ืนที่สวนกลาง" หมายถึง พื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่บางสวนของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมที่กองทุนรวมลงทุนและอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุน ซึ่งไมไดจัดไว
ใหหรือสรางไวขึ้นเพื่อใชเปนพื้นที่สวนบุคคลหรือเพื่อใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะครอบครอง รวมถึงส่ิงอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ พื้นที่วาง ที่จอดรถ ตนไม หรืออุปกรณใด ๆ ที่ถูกติดต้ังไวหรืออยูในบริเวณอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

"ผูเชา" หมายถึง ผูเชา ผูไดรับอนุญาต ผูใชพื้นที่ชั่วคราว หรือผูใชพื้นที่โดยอาศัยสิทธิอื่น ๆ (แลวแตกรณี ตามความเหมาะสม
กับขอสัญญาที่เก่ียวของ) ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนและ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน (นอกเหนือจาก 

เทสโก โลตัส)  

"สัญญาเชาที่โอน" หมายถึง สัญญาเชาที่ดินที่จดทะเบียนระหวางเจาของที่ดินในฐานะผูใหเชา และเทสโก โลตัส  

ในฐานะผูเชา สําหรับอสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาที่กองทุนรวมลงทุนหรือจะลงทุน ซึ่งมีหรือจะมีการโอนสิทธิและหนาที่
ตามสัญญาเชาดังกลาวใหแกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน 
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1. สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 

(ก) สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนที่ดินและอาคารสําหรับอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิม จํานวน 10 แหง ไดแก โครงการศรีนครินทร โครงการกระบ่ี โครงการประชาช่ืน 
โครงการรังสิต คลอง 7 โครงการทุงสง โครงการสิงหบุรี โครงการปราณบุรี โครงการมหาชัย 
โครงการแมสาย และโครงการระนอง  

เทสโก โลตัส ในฐานะผูขาย และกองทุนรวม ในฐานะผูซื้อ ตกลงซ้ือขายทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดินและอาคาร
ดังกลาวขางตน โดยมีการทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินสําหรับที่ดินและอาคารดังกลาวรวมในฉบับเดียวกัน 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

ราคาซื้อขาย ราคาซื้อขายเปนไปตามท่ีระบุในเอกสารแนบทายของสัญญาซ้ือขาย
ทรัพย สิน  โดยแบงเปนราคาซ้ือขายท่ีดิน  อาคาร  และคาตอบแทน 

การโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการของผูเชาใน
อาคารศูนยการคาที่ซื้อขาย ไปยังกองทุนรวม 

เงื่อนไขบังคับกอน สัญญาซ้ือขายทรัพย สินอยูภายใต เ งื่ อนไขบัง คับกอนดังตอไปนี้  
(1) มีการเขาทําสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย โดยคูสัญญาท่ี
เก่ียวของ (2) ผูเชาใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชา
และสัญญาบริการ และมีการเขาทําสัญญาบริการสาธารณูปโภคใน
สัดสวนรวมกันไมนอยกวารอยละ  50  ของพื้นที่ เช าทั้ งหมดของ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวม
ลงทุนแตละแหง และ (3) เม่ือมีการโอนทรัพยสินตามสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดิน สัญญาซ้ือขายทรัพยสินซ่ึง
เปนอาคารและท่ีดินบางสวนและเปนสิทธิการเชาที่ดินบางสวน หรือ
สัญญาซื้อขายทรัพยสินสําหรับโครงการพระราม 1 ไมวาฉบับใดฉบับหนึ่ง 
อันเปนผลใหมูลคารวมของราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินดังกลาว เม่ือรวมกับมูลคา
รวมของราคาซ้ือขายตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนที่ดินและอาคารมี
มูลคาอยางนอยรอยละ 80 ของราคาซ้ือขายรวมของอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนของ 
กองทุนรวมหรือที่ไดเลือกลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไวในขอ 4.2 ของ
โครงการจัดการกองทุนรวม "การลงทุนของกองทุนรวม" พรอมกันทุกแหง
นั้น 
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 นอกจากน้ัน ในระหวางวันที่ลงนามในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินจนถึง 
วันโอนทรัพยสิน เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิที่จะขาย โอน กอภาระผูกพัน หรือ
เปล่ียนแปลงสิทธิใด ๆ ในที่ดิน อาคาร หรือในสัญญาใด ๆ ที่ทํากับผูเชา 

การโอนทรัพยสิน เม่ือการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินและอาคารตามสัญญาน้ีเสร็จ
สมบูรณ กองทุนรวมจะชําระราคาซ้ือขายใหแกเทสโก โลตัส โดยกองทุน
รวมและเทสโก โลตัส ตองดําเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินและอาคาร 
(ดวยตนเองหรือโดยผูรับมอบอํานาจ) ณ สํานักงานท่ีดินที่เก่ียวของ และ
ลงนามในเอกสารสําคัญทั้งหมดเพ่ือจดทะเบียนโอนท่ีดินและอาคาร 
รวมถึงการจดทะเบียนสัญญาเชาหลัก (โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญ
ของสัญญาเชาหลักประกอบ) 

เม่ือการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินและอาคารตามสัญญาน้ีเสร็จ
สมบูรณ กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาหลักและสัญญาบริการที่เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยดังกลาวกับเทสโก โลตัส นอกจากน้ี กองทุนรวมและ 

เทสโก โลตัส จะตองเขาทําสัญญาการใหบริการสาธารณูปโภคสําหรับ
พื้นที่สวนกลางและพ้ืนที่ ว างในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหง ซึ่งเทสโก โลตัส 

จะใหบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟา ในบริเวณดังกลาว และ 

เทสโก โลตัส จะสงมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใหแก
กองทุนรวม 

คํารับรอง เทสโก โลตัส ใหคํารับรองวา ณ วันลงนามในสัญญา และวันที่การโอน
ทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส เปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่จะโอน
ใหแกกองทุนรวมภายใตสัญญาซ้ือขายทรัพยสินนี้ มีความสามารถ สิทธิ 
และอํานาจในการเขาทํา และปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และไมเปน 

ผูมีหนี้สินลนพนตัว นอกจากนี้ เทสโก โลตัส ไดใหคํารับรองเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอม ไมมีคดีความฟองรองหรือมีการผิดนัด
ชําระหน้ี ไมมีภาระติดพันใด ๆ และไมมีการปฏิบัติผิดสัญญาเชาที่มีผูเชา
เปนคูสัญญา ทั้งนี้ คํารับรองดังกลาวอยูภายใตเร่ืองการเปดเผยขอมูล ซึ่ง
เทสโก โลตัส ไดเปดเผยแกกองทุนรวม ทั้งนี้ หากมีการผิดคํารับรอง 
กองทุนรวมสามารถใชสิทธิเรียกรองตอเทสโก โลตัส ได ซึ่งการเรียกรอง
ความเสียหายจะมีเงื่อนไขเก่ียวกับการกําหนดมูลคาความเสียหายสูงสุดที่
กองทุนรวมใชสิทธิเรียกรองได และเงื่อนไขที่กําหนดใหกองทุนรวมตองแจง
ใหเทสโก โลตัส ทราบเก่ียวกับการใชสิทธิเรียกรองที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1  ป 
นับแตวันที่ทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน 
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กองทุนรวมใหคํารับรองวา กองทุนรวมมีความสามารถ สิทธิ และอํานาจ
ในการเขาทําและปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

และมีหรือจะมีเงินทุนเพียงพอในเวลาท่ีมีการโอนทรัพยสิน เพื่อดําเนินการ
ซื้อขายใหแลวเสร็จสมบูรณ 

หนาที่ภายหลังการโอน

ทรัพยสิน 

ภายหลังจากวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ตกลงที่จะ
ชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ตนจะไดรับจากผูเชาในสวนที่เก่ียวของกับชวง
ระยะเวลาหลังจากวันโอนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม (โดยเงินจํานวน
ดังกลาวไมรวมคาบริการสาธารณูปโภคสําหรับการใชกาซ น้ําประปา และ
ไฟฟา) และกองทุนรวมตกลงปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาบริการที่ผูเชาเปน
คูสัญญาซ่ึงยังมิไดถูกโอนมายังกองทุนรวมตามสัญญาโอนสิทธิและหนาที่
ภายหลังจากวันโอนทรัพยสิน ทั้งนี้ เทสโก โลตัสและกองทุนรวมรับทราบ
วา เม่ือสัญญาเชาหรือสัญญาบริการที่ผูเชามิไดใหความยินยอมในการ
โอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหแกกองทุนรวมถูกบอก
เลิกหรือส้ินสุดลง การเขาทําสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหมสําหรับพื้นที่
ที่กองทุนรวมจะใหเชา (หากมี) จะเปนการเขาทําสัญญาโดยกองทุนรวม 

นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงที่จะชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ไดรับจากผูเชาใน
สวนที่เก่ียวของกับชวงระยะเวลากอนหรือในวันโอนทรัพยสินใหแกเทสโก 
โลตัส  และกองทุนรวมตกลงท่ีจะชดใชคาเสียหายใหแกเทสโก โลตัส ใน
ความสูญเสียที่ เกิดขึ้นแกเทสโก โลตัส ในชวงเวลาภายหลังวันโอน
ทรัพยสิน ซึ่งเปนความความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากสัญญาเชาและ
สัญญาบริการภายหลังวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ  

กฎหมายและการระงับขอ

พิพาท 

สัญญาซื้อขายทรัพยสินอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ทั้งนี้ หากมี 

ขอพิพาทเกิดขึ้น คูสัญญาตองใชความพยายามอยางดีที่สุดในการระงับ
ขอพิพาทโดยการเจรจากอนเร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต
ขอบังคับของสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการแหงประเทศไทย 

(ข) สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและที่ดินบางสวนและเปนสิทธิการเชา
ที่ดินอีกบางสวนสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม จํานวน 2 แหง ไดแก โครงการสมุย และ
โครงการพิษณุโลก  

เทสโก โลตัส ในฐานะผูขาย และกองทุนรวม ในฐานะผูซื้อ ตกลงซ้ือขายทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารและท่ีดิน
บางสวนและเปนสิทธิการเชาที่ดินอีกบางสวน โดยมีการทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินสําหรับที่ดิน อาคาร 
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และสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวแยกฉบับตามท่ีดินที่กองทุนรวมลงทุนและมีสิทธิการเชาซ่ึงปจจุบันเทสโก 
โลตัส จดทะเบียนเปนผูเชา  

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

ราคาซื้อขาย ราคาซื้อขายเปนไปตามท่ีระบุในเอกสารแนบทายของสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสิน โดยแบงเปนคาตอบแทนการโอนสัญญาเชาที่โอน (head lease) 

ราคาซื้อขายที่ดินและอาคาร และคาตอบแทนการโอนสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาเชาและสัญญาบริการของผูเชาในอาคารศูนยการคาที่ซื้อขาย ไป
ยังกองทุนรวม 

เงื่อนไขบังคับกอน สัญญาซ้ือขายทรัพย สินอยูภายใต เ งื่ อนไขบัง คับกอนดังตอไปนี้  
(1) ไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดินใหโอนสิทธิการเชาที่ดินตาม
สัญญาเชาที่ดินที่จดทะเบียน ระหวางเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา กับ
เจาของที่ดินพรอมทั้งโอนส่ิงปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชา (2) เม่ือการ 
โอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุน
รวมลงทุนอื่นอีก 6 แหง เสร็จสมบูรณ และ (3) ผูเชาใหความยินยอมการ
โอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ และมีการเขาทํา
สัญญาบริการสาธารณูปโภคในสัดสวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของ
พื้นที่เชาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหง  

นอกจากน้ัน ในระหวางวันที่ลงนามในสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน จนถึง 
วันโอนทรัพยสิน เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิที่จะขาย โอน กอภาระผูกพัน หรือ
เปล่ียนแปลงสิทธิใด ๆ ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) ในที่ดิน 

อาคาร หรือในสัญญาใด ๆ ที่ทํากับผูเชา 

การโอนทรัพยสินพรอมกัน เวนแตเทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะทําหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น 

เทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะตองไมดําเนินการโอนทรัพยสินตาม
สัญญาซ้ือขายทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารและท่ีดินบางสวนและเปนสิทธิการ
เชาที่ดินบางสวนฉบับใดฉบับหนึ่ง จนกวาจะสามารถดําเนินการโอน
ทรัพยสินตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดิน 

สัญญาซ้ือขายทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารและท่ีดินบางสวนและเปนสิทธิการ
เชาที่ดินบางสวน หรือสัญญาซ้ือขายทรัพยสินสําหรับโครงการพระราม 1 

ไมวาฉบับใดฉบับหนึ่งไดในเวลาเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขวามูลคารวมของ
ราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามสัญญา
ซื้อขายทรัพยสินดังกลาว เม่ือรวมกับมูลคารวมของราคาซื้อขายตาม
สัญญาซ้ือขายทรัพยสินซ่ึงเปนที่ดินและอาคารจะตองมีมูลคาอยางนอย
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รอยละ 80 ของราคาซ้ือขายรวมของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนหรือที่ไดเลือกลงทุนตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไวในขอ 4.2 ของโครงการจัดการกองทุนรวม "การลงทุนของ

กองทุนรวม" พรอมกันทุกแหงนั้น 

การโอนทรัพยสิน เม่ือการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคารและท่ีดินและสิทธิการเชาที่ดิน
ดังกลาวเสร็จสมบูรณ กองทุนรวมจะชําระราคาซ้ือขายใหแกเทสโก โลตัส 

โดยกองทุนรวมและเทสโก โลตัส ตองดําเนินการจดทะเบียนโอนสัญญา
เชาที่โอน (head lease) โอนที่ดินและอาคาร (ดวยตนเองหรือโดยผูรับ
มอบอํานาจ) ณ สํานักงานท่ีดินที่เก่ียวของ และลงนามในเอกสารสําคัญ
ทั้งหมดเพื่อจดทะเบียนโอนสัญญาเชาที่โอน ที่ดินและอาคาร รวมถึงการ
จดทะเบียนสัญญาเชาหลัก (โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของสัญญา
เชาหลักประกอบ) 

เม่ือการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคารและท่ีดินและสิทธิการเชาที่ดิน
ดังกลาวเสร็จสมบูรณ กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาหลักและสัญญา
บริการที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยดังกลาวกับเทสโก โลตัส นอกจากน้ี 

กองทุนรวมและเทสโก  โลตัส  จะตองเขาทําสัญญาการใหบริการ
สาธารณูปโภคสําหรับพื้นที่สวนกลางและพื้นท่ีวางในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหงซึ่ง
เทสโก โลตัส จะใหบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟาในบริเวณ
ดังกลาว และเทสโก โลตัส จะสงมอบสัญญาเชาที่โอน (head lease) และ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใหแกกองทุนรวม 

คํารับรอง เทสโก โลตัส ใหคํารับรองวา ณ วันลงนามในสัญญา และวันที่การโอน
ทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ไดรับการจดทะเบียนเปนผูเชาที่ดิน
ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) และเปนเจาของที่ดินสวนที่เหลือและ
อาคารที่ต้ังอยูบนท่ีดินที่จะโอนใหแกกองทุนรวมภายใตสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินนี้ มีความสามารถ สิทธิ และอํานาจในการเขาทํา และปฏิบัติ
หนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว นอกจากนี้ เทสโก โลตัส 

ไดใหคํารับรองวาไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอม ไมมีคดีความ
ฟองรองหรือมีการผิดนัดชําระหน้ี ไมมีภาระติดพันใด ๆ และไมมีการผิด
สัญญาเชาที่โอน (head lease) หรือสัญญาเชาที่ผูเชาเปนคูสัญญา ทั้งนี้ 
คํารับรองดังกลาวอยูภายใตเร่ืองการเปดเผยขอมูล ซึ่งเทสโก โลตัส ได
เปดเผยแกกองทุนรวม ทั้งนี้ หากมีการผิดคํารับรอง กองทุนรวมสามารถใช
สิทธิเรียกรองตอเทสโก โลตัส ได ซึ่งการเรียกรองความเสียหายจะมีเงื่อนไข
เก่ียวกับการกําหนดมูลคาความเสียหายสูงสุดที่กองทุนรวมใชสิทธิ
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เรียกรองได และเง่ือนไขที่กําหนดใหกองทุนรวมตองแจงใหเทสโก โลตัส 

ทราบเก่ียวกับการใชสิทธิเรียกรองที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ป นับแตวันที่ทํา
สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน 

กองทุนรวมใหคํารับรองวา กองทุนรวมมีความสามารถ สิทธิ และอํานาจ
ในการเขาทําและปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

และมีหรือจะมีเงินทุนที่ เพียงพอในเวลาท่ีมีการโอนทรัพย สิน  เพื่อ
ดําเนินการซ้ือขายใหแลวเสร็จสมบูรณ 

หนาที่ภายหลังการโอน

ทรัพยสิน 

ภายหลังจากวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ตกลงที่จะ
ชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ตนจะไดรับจากผูเชาในสวนที่เก่ียวของกับชวง
ระยะเวลาหลังจากวันโอนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม (โดยเงินจํานวน
ดังกลาวไมรวมคาบริการสาธารณูปโภคสําหรับการใชกาซ น้ําประปา และ
ไฟฟา) และกองทุนรวมตกลงปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาบริการที่ผูเชาเปน
คูสัญญาซ่ึงยังมิไดถูกโอนมายังกองทุนรวมตามสัญญาโอนสิทธิและหนาที่
ภายหลังจากวันโอนทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ เทสโก โลตัสและกองทุนรวม
รับทราบวา เม่ือสัญญาเชาหรือสัญญาบริการที่ผูเชามิไดใหความยินยอม
ในการโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหแกกองทุนรวม
ถูกบอกเลิกหรือส้ินสุดลง การเขาทําสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหม
สําหรับพื้นที่ที่กองทุนรวมจะใหเชา (หากมี) จะเปนการเขาทําสัญญาโดย
กองทุนรวม 

นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงที่จะชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ไดรับจากผูเชาใน
สวนที่เก่ียวของกับชวงระยะเวลากอนหรือในวันโอนทรัพยสินใหแก เทสโก 
โลตัส และกองทุนรวมตกลงท่ีจะชดใชคาเสียหายใหแกเทสโก โลตัส ใน
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแกเทสโก โลตัส ในชวงเวลาภายหลังจากวันโอน
ทรัพยสิน ซึ่งเปนความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากสัญญาเชาที่โอนและ 

สัญญาเชาและสัญญาบริการภายหลังจากวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จ
สมบูรณ 

กฎหมายและการระงับ 

ขอพิพาท 

สัญญาซื้อขายทรัพยสินอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ทั้งนี้ หากมี 

ขอพิพาทเกิดขึ้น คูสัญญาตองใชความพยายามอยางดีที่สุดในการระงับ
ขอพิพาทโดยการเจรจากอนเร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต
ขอบังคับของสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการแหงประเทศไทย 
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(ค) สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายทรัพยสิน ซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดินสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม จํานวน 4 แหง ไดแก โครงการอมตะนคร โครงการเพชรบูรณ 
โครงการลําลูกกา คลอง 6 และโครงการเสนา 

เทสโก โลตัส ในฐานะผูขาย และกองทุนรวม ในฐานะผูซื้อ ตกลงซ้ือขายทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารและสิทธิ
การเชาที่ดิน โดยการรับโอนสิทธิการเชาและหนาที่ตามสัญญาเชาที่โอน โดยมีการทําสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินสําหรับอาคารและสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวแยกฉบับตามที่ต้ังของที่ดินที่กองทุนรวมมีสิทธิการ
เชาแตละแหง ซึ่งปจจุบันเทสโก โลตัส จดทะเบียนเปนผูเชา 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

ราคาซื้อขาย ราคาซื้อขายเปนไปตามท่ีระบุในเอกสารแนบทายของสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสิน โดยแบงเปนคาตอบแทนการโอนสัญญาเชาที่โอน (head lease) 

ราคาซ้ือขายอาคาร และคาตอบแทนการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา
เชาและสัญญาบริการของผูเชาในอาคารศูนยการคาที่ซื้อขายไปยังกองทุน
รวม 

เงื่อนไขบังคับกอน สัญญาซ้ือขายทรัพย สินอยูภายใต เ งื่ อนไขบัง คับกอนดังตอไปนี้  
(1) ไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดินใหโอนสิทธิการเชาที่ดินตาม
สัญญาเชาที่ดินที่จดทะเบียน ระหวางเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา กับ
เจาของที่ดิน พรอมทั้งโอนส่ิงปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชา (2) มีการเขา
ทําสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย โดยคูสัญญาที่เก่ียวของ และ  

(3) ผูเชายินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ 
และเขาทําสัญญาบริการสาธารณูปโภค  ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 

ของพื้นที่เชาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหง  

นอกจากน้ัน ในระหวางวันที่ลงนามในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินจนถึง 
วันโอนทรัพยสิน เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิที่จะขาย โอน กอภาระผูกพัน หรือ
เปล่ียนแปลงสิทธิใด ๆ ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) ในอาคาร หรือ
ในสัญญาใด ๆ ที่ทํากับผูเชา 

การโอนทรัพยสินพรอมกัน เวนแตเทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะทําหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น 

เทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะตองไมดําเนินการโอนทรัพยสินตาม
สัญญาซื้อขายทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดินฉบับใดฉบับ
หนึ่ง จนกวาจะสามารถดําเนินการโอนทรัพยสินตามสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดิน สัญญาซ้ือขายทรัพยสินซ่ึง
เปนอาคารและท่ีดินบางสวนและเปนสิทธิการเชาที่ดินบางสวน หรือ
สัญญาซื้อขายทรัพยสินสําหรับโครงการพระราม 1 ไมวาฉบับใดฉบับหนึ่ง
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ได ในเวลาเดียว กัน  โดยมี เงื่ อนไขวา มูลคารวมของราคาซื้ อขาย
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินดังกลาวเม่ือรวมกับมูลคารวมของราคาซ้ือขายตามสัญญาซ้ือ
ขายทรัพยสินซ่ึงเปนที่ดินและอาคารจะตองมีมูลคาอยางนอยรอยละ 80 

ของราคาซ้ือขายรวมของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

โครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนหรือที่ไดเลือกลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ในขอ 4.2 ของโครงการจัดการกองทุนรวม "การลงทุนของกองทุนรวม" 

พรอมกันทุกแหงนั้น 

การโอนทรัพยสิน เม่ือการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดินตาม
สัญญาน้ีเสร็จสมบูรณ กองทุนรวมจะชําระราคาซ้ือขายใหแกเทสโก โลตัส 

โดยกองทุนรวมและเทสโก โลตัส ตองดําเนินการจดทะเบียนโอนสัญญา
เชาที่โอน (head lease) และอาคาร (ดวยตนเองหรือโดยผูรับมอบอํานาจ) 

ณ สํานักงานที่ดินที่เก่ียวของ และ ลงนามในเอกสารสําคัญทั้งหมดเพ่ือ 

จดทะเบียนโอนสัญญาเชาที่โอนและอาคาร รวมถึงการจดทะเบียนสัญญา
เชาหลัก (โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชาหลักประกอบ) 

เม่ือการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดินตาม
สัญญาน้ีเสร็จสมบูรณ กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาหลักและสัญญา
บริการที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยดังกลาวกับเทสโก โลตัส นอกจากน้ี 

กองทุนรวมและเทสโก  โลตัส  จะตองเขาทําสัญญาการใหบริการ
สาธารณูปโภคสําหรับพื้นที่สวนกลางและพื้นที่วางในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหง ซึ่ง
เทสโก โลตัส จะใหบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟาในบริเวณ
ดังกลาว และเทสโก โลตัส จะสงมอบสัญญาเชาที่โอน (head lease) และ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารใหแกกองทุนรวม 

คํารับรอง เทสโก โลตัส ใหคํารับรองวา ณ วันลงนามในสัญญา และวันที่การโอน
ทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ไดรับการจดทะเบียนเปนผูเชาตาม
สัญญาเชาที่โอน (head lease) และเปนเจาของอาคารที่จะโอนใหแก 
กองทุนรวมภายใตสัญญาซื้อขายทรัพยสินนี้ มีความสามารถ สิทธิ และ
อํานาจในการเขาทํา และปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สิน 

ลนพนตัว นอกจากนี้ เทสโก โลตัส ไดใหคํารับรองเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายส่ิงแวดลอม ไมมีคดีความฟองรองหรือมีการผิดนัดชําระหน้ี ไมมี
ภาระติดพันใด ๆ และไมมีการปฏิบัติผิดสัญญาเชาที่โอน (head lease) 

หรือสัญญาเชาที่มีผูเชาเปนคูสัญญา ทั้งนี้ คํารับรองดังกลาวอยูภายใต
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เร่ืองการเปดเผยขอมูล ซึ่งเทสโก โลตัส ไดเปดเผยแกกองทุนรวม ทั้งนี้  
หากมีการผิดคํารับรอง กองทุนรวมสามารถใชสิทธิเรียกรองตอเทสโก 
โลตัส ได ซึ่งการเรียกรองความเสียหายจะมีเงื่อนไขเก่ียวกับการกําหนด
มูลคาความเสียหายสูงสุดที่กองทุนรวมใชสิทธิเรียกรองได และเง่ือนไขที่
กําหนดใหกองทุนรวมตองแจงใหเทสโก โลตัส ทราบเก่ียวกับการใชสิทธิ
เรียกรองที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ป นับแตวันที่ทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน 

กองทุนรวมใหคํารับรองวา กองทุนรวมมีความสามารถ สิทธิ และอํานาจ
ในการเขาทําและปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

และมีหรือจะมีเงินทุนเพียงพอในเวลาท่ีมีการโอนทรัพยสิน เพื่อดําเนินการ
ซื้อขายใหแลวเสร็จสมบูรณ 

หนาที่ภายหลังการโอน

ทรัพยสิน 

ภายหลังจากวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ตกลงที่จะ
ชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ตนจะได รับจากผูเชาในสวนที่ เ ก่ียวของกับ 

ชวงระยะเวลาหลังจากวันโอนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม (โดยเงินจํานวน
ดังกลาวไมรวมคาบริการสาธารณูปโภคสําหรับการใชกาซ น้ําประปา และ
ไฟฟา) และกองทุนรวมตกลงปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาบริการที่ผูเชาเปน
คูสัญญาซ่ึงยังมิไดถูกโอนมายังกองทุนรวมตามสัญญาโอนสิทธิและหนาที่
ภายหลังจากวันโอนทรัพยสิน ทั้งนี้ เทสโก โลตัสและกองทุนรวมรับทราบ
วา เม่ือสัญญาเชาหรือสัญญาบริการที่ผูเชามิไดใหความยินยอมในการ
โอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหแกกองทุนรวมถูกบอก
เลิกหรือส้ินสุดลง การเขาทําสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหมสําหรับพื้นที่
ที่กองทุนรวมจะใหเชา (หากมี) จะเปนการเขาทําสัญญาโดยกองทุนรวม 

นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงที่จะชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ไดรับจากผูเชาใน
สวนที่เก่ียวของกับชวงระยะเวลากอนหรือในวันโอนทรัพยสินใหแกเทสโก 
โลตัส และกองทุนรวมตกลงท่ีจะชดใชคาเสียหายใหแกเทสโก โลตัส ใน
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแกเทสโก โลตัสในชวงเวลาภายหลังวันโอนทรัพยสิน 

ซึ่งเปนความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจาก สัญญาเชาที่โอน และสัญญาเชา
และสัญญาบริการภายหลังวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ 

กฎหมายและการระงับขอ

พิพาท 

สัญญาซื้อขายทรัพยสินอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ทั้งนี้ หากมี 

ขอพิพาทเกิดขึ้น คูสัญญาตองใชความพยายามอยางดีที่สุดในการระงับ
ขอพิพาทโดยการเจรจากอนเร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต
ขอบังคับของสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการแหงประเทศไทย 
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(ง) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนที่ดินและอาคารสําหรับอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมจํานวน 2 แหง ไดแก  โครงการภูเก็ต และนครศรีธรรมราช 

เทสโก โลตัส ในฐานะผูจะขาย และกองทุนรวม ในฐานะผูจะซ้ือ ตกลงจะซ้ือขายทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดินและ
อาคารดังกลาวขางตน โดยจะมีการทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินสําหรับที่ดินและอาคารดังกลาวรวมในฉบับ
เดียวกัน ซึ่งรางสัญญาซ้ือขายทรัพยสินสําหรับที่ดินและอาคารดังกลาวจะมีสาระเชนเดียวกันกับสัญญา 

ซื้อขายทรัพยสินซ่ึงเปนที่ดินและอาคารสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม ตามที่ระบุไวในขอ 1(ก)  

"สรุปสาระสําคัญของสัญญาซ้ือขายทรัพยสินซ่ึงเปนที่ดินและอาคารสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

จํานวน 10 แหง ไดแก โครงการศรีนครินทร โครงการกระบี่ โครงการประชาชื่น โครงการรังสิต คลอง 7 

โครงการทุงสง โครงการสิงหบุรี โครงการปราณบุรี โครงการมหาชัย โครงการแมสาย และโครงการระนอง" 

ยกเวนในเร่ืองดังตอไปนี้ 

เงื่อนไขบังคับกอน สัญญาซ้ือขายทรัพยสินจะอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอนดังตอไปน้ี  

(1) กองทุนรวมไดจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 1 กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เรียบรอยแลว และ (2) ผูเชาจะตองใหความยินยอม
การโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ และมีการเขาทํา
สัญญาบริการสาธารณูปโภคในสัดสวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของ
พื้นที่เชาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมแตละแหง  

นอกจากน้ัน ในระหวางวันที่ลงนามในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินจนถึง 
วันโอนทรัพยสิน เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิที่จะขาย โอน กอภาระผูกพัน หรือ
เปล่ียนแปลงสิทธิใด ๆ ในที่ดิน อาคาร หรือในสัญญาใด ๆ ที่ทํากับผูเชา 

(จ) สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายทรัพยสินและบันทึกขอตกลงสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหม โครงการศาลายา 

ที่ดินที่เปนที่ต้ังของโครงการศาลายาบางสวน (สวนพื้นที่ลานจอดรถ) เปนกรรมสิทธิ์ของนางละออ  

นิ่มอนงค (เจาของที่ดิน) และบางสวน (สวนที่ต้ังอาคารศูนยการคา) เปนกรรมสิทธิ์ของเทสโก โลตัส โดย
รายละเอียดของสัญญาซ้ือขายทรัพยสินสําหรับโครงการศาลายา มีดังนี้ 

การซื้อขายที่ดินสําหรับที่ดินบางสวนที่นางละออ นิ่มอนงค เปนเจาของ 

เทสโก โลตัส และนางละออ นิ่มอนงค ("เจาของที่ดิน") ไดเขาลงนามในบันทึกขอตกลงเก่ียวกับการซ้ือขาย
ที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของโครงการศาลายา เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2554 และไดมีการเขาลงนามในบันทึกขอตกลง
แกไขเพิ่มเติมบันทึกขอตกลงดังกลาวเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2555 ("บันทึกขอตกลง")  
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ตามบันทึกขอตกลงดังกลาว เทสโก โลตัส มีสิทธิกําหนดบุคคล หรือนิติบุคคล เพื่อเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินดังกลาวได โดยเทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะเขาทําหนังสือแจงการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินสําหรับ
ที่ดินสวนที่เจาของท่ีดินดังกลาวเปนเจาของ และจัดสงหนังสือดังกลาวใหแกเจาของที่ดิน ซึ่งเปนที่ต้ังของ
โครงการศาลายา โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนนิติบุคคลที่จะเขาซ้ือและเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
โครงการศาลายาดังกลาวจากเจาของท่ีดินโดยตรง ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือแจงการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว 

สรุปสาระสําคัญของบันทึกขอตกลง ระหวางเจาของท่ีดินกับเทสโก โลตัส และรางหนังสือแจงการโอน
กรรมสิทธิ์ระหวางเทสโก โลตัส เจาของที่ดิน และกองทุนรวม 

การซื้อขาย เจาของที่ดินตกลงขายที่ดินซ่ึงปจจุบันเทสโก โลตัส เชาใหแกเทสโก โลตัส 

หรือบุคคลที่เทสโก โลตัส กําหนด โดยปราศจากภาระผูกพัน และเทสโก 
โลตัส ตกลงซ้ือที่ดินจากเจาของท่ีดิน ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนด และเง่ือนไข
ของบันทึกขอตกลง 

การโอนทรัพยสิน การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555  

เทสโก โลตัส จะแจงรายละเอียดเก่ียวกับบุคคลที่เทสโก โลตัส กําหนดให
เปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ (ซึ่งไดแก กองทุนรวม) และกําหนดวันโอนทรัพยสิน
ใหเจาของที่ดินทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนวันโอนทรัพยสิน 

ในวันโอนทรัพยสิน กองทุนรวม เทสโก โลตัส และเจาของที่ดิน จะรวมกัน
ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปน (ไมวาดวยตนเอง หรือโดยผูรับมอบอํานาจ) เพื่อ
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

เทสโก โลตัส และเจาของที่ดินตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแตละฝายเทา ๆ กัน และเจาของที่ดินตก
ลงเปนผูรับผิดชอบภาษี และ/หรือ อากรแสตมปที่เก่ียวของกับการโอน
กรรมสิทธิ์แตเพียงฝายเดียว 

ในกรณีที่ไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ วันโอนทรัพยสิน สัญญาเชาที่ดิน
ระหวางเทสโก โลตัส และเจาของท่ีดิน จะยังคงมีผลใชบังคับตอไปอยาง
สมบูรณ 

ขอรับรอง เจาของท่ีดินเปนผูมีกรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงที่ดิน และมีสิทธิ
โดยชอบดวยกฎหมายในการขายท่ีดินใหแกเทสโก โลตัส หรือบุคคลท่ี 

เทสโก โลตัส กําหนด 

เจาของที่ดินตกลงท่ีจะไมขายที่ดินใหแกบุคคลภายนอก 

กฎหมายที่ใชบังคับ บันทึกขอตกลงอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย  
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การซื้อขายอาคารและที่ดินบางสวนที่เทสโก โลตัส เปนเจาของ และการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนที่
นางละออ นิ่มอนงค เปนเจาของ 

เทสโก โลตัส ในฐานะผูจะขาย และกองทุนรวม ในฐานะผูจะซ้ือ ตกลงจะซื้อขายทรัพยสินซ่ึงเปนอาคาร
และท่ีดินบางสวนในโครงการศาลายา โดยรางสัญญาซ้ือขายทรัพยสินสําหรับอาคารและท่ีดินดังกลาวจะมี
สาระเชนเดียวกันกับสัญญาซ้ือขายทรัพยสินซ่ึงเปนที่ดินและอาคารสําหรับโครงการภูเก็ตและโครงการ
นครศรีธรรมราช โดยจะมีการแกไขเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่วา เทสโก โลตัส จะขาย
และกองทุนรวมจะซ้ือเฉพาะอาคารและที่ดินบางสวนในโครงการศาลายา รวมท้ัง แกไขขอกําหนดในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 

เงื่อนไขบังคับกอน สัญญาซ้ือขายทรัพยสินจะอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอนที่วาการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินโครงการศาลายา ระหวาง นางละออ นิ่มอนงค ในฐานะ
ผูโอนกรรมสิทธิ์ และกองทุนรวม ในฐานะผูรับโอนกรรมสิทธิ์ ตามบันทึก
ขอตกลงไดสําเร็จลงแลว 

การโอนกรรมสิทธิ์ เทสโก โลตัส จะโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน ใหแกกองทุน
รวมในวันเดียวกันกับวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโครงการศาลายา ระหวาง 
นางละออ นิ่มอนงค ในฐานะผูโอนกรรมสิทธิ์ และกองทุนรวม ในฐานะ
ผูรับโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งเปนไปตามบันทึกขอตกลงไดสําเร็จลง 

ภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินและอาคาร  ตามสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินใหแกกองทุนรวม กองทุนรวมจะยกเลิกสัญญาเชาที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขท่ี 6034 และ 6036 ที่มีอยูในปจจุบันระหวางนางละออ นิ่มอนงค
และเทสโก โลตัส ในวันเดียวกัน 

(ฉ) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดินสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม จํานวน 2 แหง ไดแก โครงการรังสิต-นครนายก และโครงการบางปู 

เทสโก โลตัส ในฐานะผูจะขาย และกองทุนรวม ในฐานะผูจะซ้ือ ตกลงจะซื้อขายทรัพยสินซ่ึงเปนอาคาร
และสิทธิการเชาที่ดิน โดยการรับโอนสิทธิการเชาและหนาที่ตามสัญญาเชาที่โอน โดยมีการทําสัญญา 

ซื้อขายทรัพยสินสําหรับอาคารและสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวแยกฉบับตามที่ต้ังของที่ดินที่กองทุนรวมจะมี
สิทธิการเชาแตละแหง ซึ่งปจจุบันเทสโก โลตัส จดทะเบียนเปนผูเชา 

รางสัญญาซ้ือขายทรัพยสินสําหรับอาคารและสิทธิการเชาดังกลาวมีสาระเชนเดียวกันกับสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารและสิทธิการเชาสําหรับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมตามที่ระบุไวในขอ 1(ค) "สรุปสาระสําคัญของสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน ซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชา
ที่ดินสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม จํานวน 4 แหง ไดแก โครงการอมตะนคร โครงการเพชรบูรณ 
โครงการลําลูกกา คลอง 6 และโครงการเสนา" ยกเวนในเร่ืองดังตอไปนี้ 
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เงื่อนไขบังคับกอน สัญญาซ้ือขายทรัพยสินจะอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอนที่วา
กองทุนรวมไดจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 1 กับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว 

การโอนทรัพยสินพรอมกัน ไมมี 

(ช) สรุปสาระสําคัญของการดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ซึ่ง
เปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาอาคาร  

โครงการพระราม 1 เปนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมเพียงแหงเดียวที่เทส
โก โลตัส เปนผูเชาทั้งที่ดินและอาคาร  โดยวิธีการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวดําเนินการโดย
การเลิกสัญญาเชาเดิมที่ทําขึ้นระหวางสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ("สํานักงานทรัพยสินฯ") 

กับเทสโก โลตัส และใหสํานักงานทรัพยสินฯ เขาทําสัญญาเชาใหมกับกองทุนรวม ในการน้ี เทสโก โลตัส 

ไดตกลงใหการคํ้าประกันแกสํานักงานทรัพยสินฯ เพื่อประกันการชําระหน้ีของกองทุนรวมตามสัญญาเชา
ระหวางสํานักงานทรัพยสินฯ และกองทุนรวมดวย โปรดพิจารณาขอ 2(1)(ค) สรุปสาระสําคัญของ
ขอกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเชาที่โอนของสิทธิการเชากลุมที่ 3 (โครงการพระราม 1) 

กองทุนรวมและเทสโก โลตัส ดําเนินการเก่ียวกับการเขาลงทุนในโครงการพระราม 1 โดยเทสโก โลตัส และ
กองทุนรวมเขาทําสัญญารวมกัน และเทสโก โลตัสตกลงเลิกสัญญาเชาที่ทําไวกับสํานักงานทรัพยสินฯ และ
ใหคํารับรองและคํารับประกันแกกองทุนรวมสําหรับการท่ีกองทุนรวมตกลงซ้ือและชําระราคาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยสําหรับโครงการพระราม 1 นอกจากนี้ เทสโก โลตัส และกองทุนรวมใหคํารับรองและ 

คํารับประกันตอกันเชนเดียวกับกรณีการโอนการสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส ไปใหแก
กองทุนรวมโดยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดบางประการเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่วา
เทสโก โลตัส เปนผูเชาทั้งที่ดินและอาคาร โดยมิไดเปนผูเชาที่ดินและมีกรรมสิทธิ์เปนเจาของอาคาร 

ทั้งนี้ กองทุนรวมตองชําระราคาซ้ือขายทันทีเม่ือมีการเลิกสัญญาเชาเดิมและมีการเขาทําสัญญาเชาใหม 
อยางไรก็ตาม มีการปรับราคาซ้ือขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเงื่อนไขดังตอไปนี้  

การปรับราคาซื้อขายเพ่ิมขึ้น โดยราคาที่เพ่ิมขึ้นจะเปนผลรวมของ 

(1) คาเชาที่เทสโก โลตัส ไดชําระใหแกสํานักงานทรัพยสินฯ ต้ังแตวันที่การโอนอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนดําเนินการแลวเสร็จทุกแหง (ยกเวน
โครงการพระราม 1) จนถึงวันที่การโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
พระราม 1 แลวเสร็จ หรือวันที่สํานักงานทรัพยสินฯ และกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาใหมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 (แลวแตกรณี) 

(2) คาใชจายเก่ียวกับการจัดการอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ที่กองทุนรวมควรจะตองเปน
ผูรับผิดชอบ ถาหากกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ต้ังแตวันที่การโอน
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อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนดําเนินการแลว
เสร็จทุกแหง และ  

(3) คาธรรมเนียมที่กองทุนรวมจะตองชําระใหแกเทสโก โลตัส ตามสัญญาบริการสาธารณูปโภค  

ถาหากกองทุนรวมได รับโอนอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม  1 ต้ังแตวัน ท่ีการโอน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนดําเนินการแลว
เสร็จทุกแหง 

(4) คาธรรมเนียมหรือคาบริการเพิ่มเติมอื่นใดที่เทสโก โลตัส มีสิทธิจะไดรับตามสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพย ถาหากกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ต้ังแตวันที่การ
โอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนดําเนินการ
แลวเสร็จทุกแหง 

การปรับราคาซื้อขายลดลง โดยราคาที่ลดลงจะเปนผลรวมของ  

(1) คาเชาและคาบริการที่ผูเชาอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ซึ่งเชาชวงพื้นที่ตอจากเทสโก 
โลตัส จะตองชําระต้ังแตวันที่การโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมที่กองทุนรวมลงทุนดําเนินการแลวเสร็จทุกแหง (ยกเวนโครงการพระราม 1) จนถึงวันที่การ
โอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 แลวเสร็จ หรือวันที่
สํานักงานทรัพยสินฯ กับกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาใหมสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการ
พระราม 1 (แลวแตกรณี) และ  

(2) คาเชาและคาบริการ (ในอัตราเดิมที่เทสโก โลตัส มีหนาที่ชําระตามสัญญาเชาเดิม) ที่เทสโก 
โลตัสจะตองชําระใหแกกองทุนรวมสําหรับระยะเวลาเร่ิมตนต้ังแตวันที่การโอนอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนดําเนินการแลวเสร็จทุกแหง 
(ยกเวนโครงการพระราม  1)  และส้ินสุดในวันที่การโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 แลวเสร็จ หรือวันที่สํานักงานทรัพยสินฯ กับกองทุนรวมเขา
ทําสัญญาเชาใหมสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 (แลวแตกรณี)  

เพื่อเปนขอมูลประกอบสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาซื้อขายทรัพยสินตามขอ 1(ข) (ค) (ฉ) และ (ช)  

โปรดดูรายละเอียดของสาระสําคัญของสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) ของ
อสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาอาคารท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกท่ีเก่ียวของ ซึ่ง
กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิและหนาที่มาจากเทสโก โลตัส ในขอ 2. "สรุปสาระสําคัญของสิทธิและหนาที่ตาม

สัญญาเชาที่โอน (head lease) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาที่ดินและ

อาคาร"  
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2. สรุปสาระสําคัญของสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่

เปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาที่ดินและอาคาร  

(1) สรุปสาระสําคัญของสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) สําหรับอสังหาริมทรัพย 

ที่เปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาที่ดินและอาคารของอสังหาริมทรพัยโครงการเดิม จํานวน 

7 แหง 

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมประเภทสิทธิการเชาที่กองทุนรวมลงทุนซ่ึงเปนสิทธิการเชาที่ดิน  มีจํานวน  

6  แหง ไดแก (1) โครงการเพชรบูรณ (2) โครงการลําลูกกา  คลอง 6 (3) โครงการอมตะนคร (4) โครงการ 
สมุย (5) โครงการพิษณุโลก และ (6) โครงการเสนา และเปนสิทธิการเชาที่ดินและอาคารอีก 1 แหง ไดแก 
โครงการพระราม   1  โดยแบงสิทธิการเชาออกเปน 3 กลุมตามวัตถุประสงคการใชประโยชน และลักษณะ
การเชาอสังหาริมทรัพยดังตอไปนี้ 

สิทธิการเชากลุมที่ 1 

เทสโก โลตัส  เขาทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาของที่ดิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนพื้นที่จอดรถโดยเทสโก 
โลตัส เปนเจาของส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนโครงหลังคาคลุมที่จอดรถซึ่งต้ังอยูบนที่ดินที่มีสิทธิการเชาดังกลาว 

ประกอบดวย สิทธิการเชาที่ดินบางสวนของ (1) โครงการสมุย และ (2) โครงการพิษณุโลก (ซึ่งไมรวมถึง
อาคารและส่ิงปลูกสรางอื่นที่ใชในการประกอบกิจการซ่ึงต้ังอยูบนที่ดินอีกบางสวนที่เทสโก โลตัส  

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ทั้งที่ดินและส่ิงปลูกสราง)   

ในการรับโอนสิทธิการเชากลุมที่ 1 นี้ กองทุนรวมและเทสโก โลตัส เขาทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินประเภท
โอนสิทธิการเชาที่ดิน (ในสวนที่เปนพื้นที่จอดรถ) และโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสวนที่เทสโก โลตัสเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ รวมถึงการโอนอาคารและส่ิงปลูกสรางที่เทสโก โลตัส เปนเจาของกรรมสิทธิ์ (ทั้งที่ต้ังอยู
บนที่ดินที่เปนสิทธิการเชาและที่ดินที่เทสโก โลตัส เปนเจาของกรรมสิทธิ์) ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียน ณ 

สํานักงานท่ีดินที่เก่ียวของ กองทุนรวมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (บางสวนนอกเหนือจากที่ดินที่เชา) 

และเปนผูเชาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินที่มีอยูกับเจาของที่ดิน ตลอดจนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารและ
ส่ิงปลูกสรางดังกลาวที่ต้ังอยูบนที่ดินที่กองทุนรวมเขาเปนเจาของกรรมสิทธิ์และมีสิทธิการเชา 

สิทธิการเชากลุมที่ 2 

เทสโก โลตัส  เขาทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาของที่ดิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนที่ ต้ังของอาคาร
ศูนยการคา โดยเทสโก โลตัส เปนเจาของอาคารศูนยการคาดังกลาว ประกอบดวย สิทธิการเชาที่ดินของ 
(1) โครงการอมตะนคร (2) โครงการเพชรบูรณ (3) โครงการลําลูกกาคลอง 6 และ (4) โครงการเสนา 

ในการรับโอนสิทธิการเชากลุมที่ 2 นี้ กองทุนรวมและเทสโก โลตัส เขาทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินประเภท
โอนสิทธิการเชาที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่มีสิทธิการเชาดังกลาว 

ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียน ณ สํานักงานท่ีดินที่เก่ียวของ กองทุนรวมเขาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร
และส่ิงปลูกสรางและเปนผูเชาตามสัญญาเชาที่ดินที่มีอยูกับเจาของที่ดิน 
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สิทธิการเชากลุมที่ 3 

เทสโก โลตัส เขาทําสัญญาเชาที่ดินและอาคารกับเจาของท่ีดินเพื่อปลูกสรางอาคารศูนยการคา โดยมี 

ขอกําหนดใหกรรมสิทธิ์ในอาคารศูนยการคาที่ปลูกสรางขึ้น ตกเปนของเจาของที่ดินนับต้ังแตวันที่อาคาร 
ปลูกสรางแลวเสร็จ ซึ่งไดแก โครงการพระราม 1 

ในการรับโอนสิทธิการเชากลุมที่ 3   นี้ กองทุนรวมและเทสโก โลตัส ไดเขาทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน
ประเภทโอนสิทธิการเชาที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสราง ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดินที่
เก่ียวของ กองทุนรวมเขาเปนผูเชาที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสรางตามสัญญาเชาที่ดิน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่โอนที่มีอยูกับเจาของที่ดิน สวนใหญเปนขอกําหนดและเงื่อนไข  ที่
เทสโก โลตัส  ใชตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานที่เทสโก โลตัส มีกับเจาของที่ดินเกือบทุกราย  

("แบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส") เวนแตสัญญาเชาที่โอนของโครงการพระราม 1 

ที่ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาไมไดเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 

อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่โอนของอสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาที่กลาวไวขางตน  มีขอกําหนดและ
เงื่อนไขบางประการที่แตกตางไปจากแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส  ซึ่งสามารถสรุป
สาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่โอนไดดังนี้ 

(ก) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของ 
เทสโก โลตัส และสัญญาเชาที่โอนของสิทธิการเชากลุมที่ 1 และสิทธิการเชากลุมที่ 2 
จํานวน 6  แหง (โครงการสมุย โครงการพิษณุโลก โครงการอมตะนคร โครงการ
เพชรบูรณ โครงการลําลูกกา คลอง 6 และโครงการเสนา) 

หนาที่ของผูเชา • ผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษี
เทศบาลที่เก่ียวกับการเชาที่ดิน   

• ผู เช า ยินยอมให ผู ให เชาห รือผูแทนของผู ให เชา เข า
ตรวจสอบที่ดินที่เชาตลอดจนส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินที่เชาใน
ระหวางเวลาทําการของผู เชา  โดยผูให เชาจะแจงให 
ผูเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน 

หนาที่ของผูใหเชา • ผูใหเชาจะเปนผูรับผิดชอบคาภาษีเงินได ภาษีทรัพยสิน
หรือภาษีอากรอื่นใด (นอกเหนือจากภาษีที่ผูเชามีหนาที่
ตองชําระตามสัญญา) จากการใหเชาที่ดินที่เชา 

• ผู ให เ ช าต องส งมอบ ท่ี ดินที่ เ ช าทั้ งหมดให แก ผู เ ช า  

โดยปราศจากภาระผูกพัน  

• ผูใหเชาตกลงจะไมแบงแยกโฉนดที่ดินของที่ดินที่เชา  
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• ผูใหเชาจะไมนําที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนไปเปน
หลักประกันไมวาในทางจํานองหรือภาระผูกพันใด ๆ เวน
แตผูเชาจะใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรกอน หาก
ผูเชาไมยินยอม ผูเชาจะแจงเหตุผลอันสมควรใหผูใหเชา
ทราบเปนหนังสือ 

การตออายุสัญญา ผูใหเชายินยอมใหผู เชาเสนอเชาที่ ดินที่ เชาตอจากกําหนด
ระยะเวลาเชาตามสัญญาเชานี้กอนบุคคลใด โดยผูเชาตองบอก
กลาวขอเสนอใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา  

6 เดือน กอนครบกําหนดระยะเวลาเชาตามสัญญาเชา โดยผูให
เชาจะพิจารณาขอเสนอของผูเชาใหเสร็จส้ินภายใน   3   เดือน นับ
จากวันที่ไดรับขอเสนอจากผูเชา ในกรณีที่ผูใหเชาไมยินยอมใหผู
เชาเชาที่ดินที่เชาตอไป ผูใหเชาตกลงจะไมทําสัญญากับบุคคล
ใดที่ใหขอเสนอแกผูใหเชาดอยกวาขอเสนอของผูเชา  

สิทธิที่จะปฏิเสธกอน • ถาผูใหเชาประสงคจะขายที่ดินที่เชา ผูใหเชาตกลงจะแจงให
ผูเชาทราบลวงหนาถึงความประสงคของผูใหเชาที่จะขาย
ที่ดินที่เชา รวมทั้งราคาท่ีผูใหเชามีความประสงคจะขาย 

ทั้งนี้ ผูใหเชายินยอมใหสิทธิผูเชาในการเสนอราคาและ
เงื่อนไขในการซื้อไดกอนบุคคลอื่น และจะพิจารณาขอเสนอ
ของผูเชาใหแลวเสร็จกอน 

• ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดินที่เชาใหบุคคลอื่นในราคา
ตํ่ากวาราคาท่ีผูเชา เสนอซ้ือและในเง่ือนไขที่เปนประโยชน
แกผูใหเชานอยกวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอซ้ือที่ดินที่เชา 

อาคารและส่ิงปลูกสราง • ผู เชามีสิทธิตามสัญญาเชาที่จะปลูกสรางอาคารหรือ
ส่ิงกอสรางใด ๆ ("ส่ิงปลูกสราง") ตกแตง ตอเติม หรือ
ซอมแซมสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชานับต้ังแตวันจดทะเบียน
สิทธิการเชา  

• ผูเชามีสิทธิที่จะนําพื้นที่ในส่ิงปลูกสรางออกใหเชาไดโดยไม
ตองขอความยินยอมจากผูใหเชา 

• การย่ืนขออนุญาตสําหรับโครงการและ /หรือส่ิงปลูกสราง
รวมถึงการตกแต ง  ตอ เ ติม  ดัดแปลงห รือซ อมแซม 

ส่ิ งปลูกสร างในบริ เวณท่ีจะทําการพัฒนาและ  /หรือ
สาธารณูปโภคตาง ๆ ในที่ดินที่เชา ผูเชาจะตองดําเนินการ
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ในนามของตนเอง และตองเปนผูเสียคาใชจายในการนี้เอง
ทั้งส้ิน 

• ผูใหเชาจะใหความยินยอมและทําเอกสารใด ๆ ที่จําเปนใน
การย่ืนขออนุญาตสําหรับโครงการและ/หรือส่ิงปลูกสราง 
รวมถึงการตกแตง ตอเติม ดัดแปลงหรือซอมแซมส่ิงปลูก
สรางในบริเวณที่จะทําการพัฒนาและ/หรือสาธารณูปโภค
ตาง ๆ 

• ผูใหเชาจะใหความเห็นชอบแกแบบแปลนสําหรับการแกไข
ดัดแปลงตอเติมซอมแซมหรือกอสรางส่ิงปลูกสรางบนที่ดินที่
เชา เพื่อใหผู เชาได รับอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐที่
เก่ียวของไดในเวลาอันรวดเร็ว 

• ส่ิงปลูกสรางทั้งหมดที่ผูเชากอสรางขึ้นในที่ดินที่เชา รวมทั้ง
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและเคร่ืองใชซึ่งอยูในที่ดินที่เชาเปน
ทรัพยสินของผูเชา และผูเชา มีสิทธิจํานอง ใหเชา หรือกอ
ภาระติดพันโดยวิธีการอื่นใดเหนือทรัพย สินเพื่อ เปน
หลักประกันสําหรับสินเช่ือใด ๆ ดังกลาวได  โดยไมจําตอง
ไดรับความยินยอมจากผูใหเชา ทั้งนี้ ผูใหเชาจะใหความ
รวมมือและอํานวยความสะดวก รวมถึงการทําเอกสารใด ๆ  

ใหแกผูเชาโดยเร็วสําหรับการดําเนินการดังกลาวตามท่ีผูเชา
รองขอ โดยผูเชาไมตองเสียคาตอบแทนใด ๆ แกผูใหเชา 

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาเชาหรือสัญญาเชาส้ินสุดลง   
ผูเชามีหนาที่ ร้ือถอนส่ิงปลูกสราง เคร่ืองมือ เคร่ืองใชหรือ
เคร่ืองจักรใด ๆ ที่อยูบนที่ดินที่เชาออกจากที่ดินที่เชา รวมทั้ง
จัดการทําความสะอาดและปรับสภาพท่ีดินที่เชาใหมีสภาพ
ใกลเคียงกับสภาพเดิมเทาที่สามารถจะกระทําไดและสง
มอบที่ดินที่เชาคืนใหแกผูใหเชา ภายในกําหนดระยะเวลาท่ี
กําหนดไวในสัญญาเชา 

หมายเหต ุ 

ขอกําหนดของสัญญาเชาที่ โอนแตละฉบับอาจมีความ
แตกต าง ใน เ ร่ืองของกํ าหนดระยะ เวลาการ ร้ือถอน 

ส่ิงปลูกสรางและการสงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแกผูใหเชา โดย
อยูภายในกําหนดชวงระยะเวลาต้ังแต 120  วัน ถึง 240 วัน 
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แลวแตขอกําหนดของแตละสัญญาเชาที่โอน 

• ในกรณีที่สัญญาเชาครบกําหนดระยะเวลาเชาหรือส้ินสุดลง
กอนครบกําหนดระยะเวลาเชา (ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการตอ
อายุสัญญาเชาที่โอน) หากผูเชาไมดําเนินการร้ือถอนและ
ปรับสภาพที่ ดินที่ เชาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ผูเชาตองชดใชคาเสียหายแกผูใหเชาในอัตรา 

วันละเทากับอัตราคาเชารายวันอัตราสุดทายกอนที่สัญญา
เชาจะครบกําหนดหรือส้ินสุดลงจนกวาจะปฏิบัติหนาที่
ขางตนเสร็จส้ิน 

หมายเหต ุ

ขอกําหนดในบางสัญญาเชาที่โอนมีการกําหนดจํานวน
คาเสียหายจากการไมดําเนินการร้ือถอนและปรับสภาพท่ีดิน
ที่เชาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามท่ีกําหนดไวในแต
ละสัญญาในอัตราท่ีตางกัน หรือไมมีการกําหนดอัตราเอาไว
อยางชัดเจน เชน  

• สัญญาเชาของโครงการเพชรบูรณ  กําหนดความ
เสียหายในอัตราสองเทาของอัตราคาเชารายวันอัตรา
สุดทายกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด หรือ 

• สัญญาเชาของโครงการอมตะนคร กําหนดความ
เสียหายในอัตราสามเทาของอัตราคาเชารายวันอัตรา
สุดทายกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด หรือส้ินสุดลง 
หรือ 

• สัญญาเชาของโครงการสมุย (สัญญาเชาฉบับที่ 6 ตาม
ขอ 1.6 ดังที่จะกลาวตอไป)   กําหนดจํานวนคาเสียหาย
แบบเฉพาะเจาะจง (fixed amount) เปนอัตรารายวัน 

โดยไมไดมีการอางอิงอัตราคาเสียหายโดยคํานวณจาก
อัตราคาเชาสุดทายเปนรายวัน 

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 

6.1 ดังที่จะกลาวตอไป) ไมมีการกําหนดอัตราความ
เสียหายไวเปนจํานวนเงินที่เฉพาะเจาะจง หรืออางอิง
ตามอัตราคาเชาเปนรายวันหากแตกําหนดเพียงการ
ชําระคาเสียหายและคาทดแทนใด ๆ รวมถึงคาขาด
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ประโยชนนับจากวันที่สัญญาเชาส้ินสุดเทานั้น 

ประกันภัย ผูเชามีสิทธิเอาประกันภัยส่ิงปลูกสรางในที่ดินที่เชา โดยผูเชาเปน
ผู รับประโยชนเพื่อประกันความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ 

เ ก่ียวกับส่ิงปลูกสราง  เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และ
ทรัพยสินของผูเชา    

ความเสียหายตอ

ทรัพยสินการบอกเลิก

สัญญาและผลของการ

บอกเลิกสัญญา 

กรณีเกิดความสูญหายหรือเสียหายกับส่ิงปลูกสราง 

ในกรณีเม่ือเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสราง
ของผูเชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเน่ืองมาจากอัคคีภัยหรือ
เหตุสุดวิสัยใด ๆ จนถึงขนาดท่ีผูเชาเห็นวาไมสามารถดําเนิน
กิจการตามวัตถุประสงคของสัญญาเชานี้ตอไปได ผูเชามีสิทธิ
เลือกที่จะโอนสิทธิการเชาใหกับบุคคล และ /หรือนิติบุคคลอื่นได
เพื่อประกอบกิจการในท่ีดินที่เชา โดยไมตองขอความยินยอมจาก
ผูใหเชาหรือบอกเลิกสัญญาเชานี้ได  โดยบอกกลาวใหผูใหเชา
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน ทั้งนี้  
ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระเงินคาเชา และหนาที่อื่นใดภายใต
สัญญาเชาอีกตอไป และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 

ใด ๆ จากผูเชาทั้งส้ิน 

ในกรณีที่ผูเชาประสงคจะโอนสิทธิการเชา ผูใหเชาและผูรับโอน
สิทธิการเชาจะตองทําสัญญาเชากันใหมแทนสัญญาเชาฉบับนี้
ตามสิทธิและหนาที่ ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีผูเชาและผูใหเชามี
อยูตามสัญญาฉบับน้ี  โดยผูใหเชาจะไมคิดคาตอบแทนการโอน
สิทธิการเชาจากผูเชา หรือผูรับโอนสิทธิการเชาอีก 

ในกรณีที่ ผู เชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชา ผูใหเชาตกลงคืน 

คาเชารายปใหแกผูเชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูของปการเชานั้นภายใน   15 วัน นับจากวันที่ผูเชาไดขน
ยายท รัพย สิน  ทําความสะอาด  และปรับสภาพบนที่ ดิน 

ที่เชาแลวเสร็จ 

หมายเหต ุ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการคืนเงินคาเชารายปในสัญญาเชาที่โอน
บางสัญญามีขอกําหนดที่แตกตางออกไป ในกรณีที่เกิดความสูญ
หายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสรางของผูเชาอันเน่ืองมาจาก
อัคคีภัยหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ เชน 
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• สัญญาเชาโครงการพิษณุโลก ผูใหเชาตกลงคืนเงินจาย
ลวงหนาใหแกผูเชาดวย (นอกเหนือจากเงินคาเชารายปที่
ผูใหเชาตกลงคืนใหแกผูเชาตามท่ีกําหนดไวในแบบสัญญา
เชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

• สัญญาเชาโครงการอมตะนครกําหนดวา ไมวาผูเชาจะโอน
สิทธิการ เช าห รือบอกเ ลิก สัญญาในกรณี เ กิดความ 

สูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสรางของผูเชาอัน
เนื่องมาจากอัคคีภัยหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผูใหเชาตกลงคืน
คาเชาสําหรับปที่เหลืออยูของการเชาใหแกผูเชาโดยกําหนด
เปนจํานวนเงินแบบเฉพาะเจาะจง (fixed amount) เปน
อัตรารายป 

• สัญญาเชาโครงการเพชรบูรณทั้งสองสัญญา และสัญญา
เชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 2 ตามขอ 6.2 ดังที่จะ
กลาวตอไป) ไมมีขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคาเชา 

รายป  

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 ดังที่
จะกลาวตอไป) กําหนดชัดเจนวาจะคืนคาเชารายปตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่ เหลืออยูของปนั้น และ 

กําหนดวาผูใหเชาไมมีหนาที่ตองคืนเงินจายเงินลวงหนา
ใหแกผูเชา 

นอกจากนั้น ในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิง
ปลูกสรางของผูเชา โดยที่ 

(1) ผู เชาประสงคที่จะดําเนินธุรกิจในที่ ดินที่ เชาตอไปผูเชา
จะตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซมสภาพส่ิงปลูกสราง
โดยเร็วในเวลาอันควรเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
ตามปกติ หรือ 

(2) ความสูญหาย  หรือเสียหายใด  ๆ  กับส่ิงปลูกสรางของ 
ผูเชา ไมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการจนถึงขนาดที่ 
ผูเชาเห็นวา ไมสามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของ
สัญญาเชาตอไปได ผูเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ี และ 

ผู เ ช าจะตอง รีบ ดํา เ นินการป รับป รุงซ อมแซมสภาพ 

ส่ิงปลูกสรางโดยเร็วเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
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ตามปกติ 

ทั้งนี้ เม่ือเกิดกรณีตาม (1) หรือ (2) ขางตน ผูเชาและผูใหเชาตก
ลงที่จะใหสัญญาน้ีตอระยะเวลาการเชาออกไปเทากับระยะเวลา
ที่ผูเชาไดใชไปในการปรับปรุงซอมแซมส่ิงปลูกสรางจนแลวเสร็จ
แตไมเกิน 12 เดือน  นับแตวันที่เกิดความสูญหายหรือเสียหาย
ดังกลาว และไมตองทําสัญญาเชาฉบับใหม โดยใหอัตราคาเชา
สําหรับระยะเวลาการเชาที่ขยายออกไปดังกลาว เปนไปตาม
อัตราคาเชาปที่ 30 โดยคํานวณเปนรายเดือน เวนแตผูเชาแจงให
ผูใหเชาทราบวาไมประสงคจะตอระยะเวลาการเชาออกไป โดย
ในชวงระหวางการปรับปรุงซอมแซมส่ิงปลูกสราง ผูเชายังคงมี
หนาที่ตองชําระคาเชาตามสัญญานี้ 

หมายเหต ุ

สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 ดังที่จะ
กลาวตอไป) กําหนดวาการปรับปรุงซอมแซมส่ิงปลูกสรางตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 6 เดือนนับแตวันที่เกิด
ความสูญหายหรือเสียหาย นอกจากนั้น ขอกําหนดในเร่ืองของ
การคํานวณคาเชาในสวนที่ตอระยะเวลาออกไปน้ัน ไมไดกําหนด
จากอัตราคาเชาปที่ 30 หากแตกําหนดใหมีการขึ้นอัตราคาเชา
ตามหลักเกณฑการขึ้นคาเชาที่กําหนดไวในสัญญา (เพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 10 ของอัตราคาเชาในขณะนั้น) ดังนั้น หากมีการ
ตอสัญญาเชาฉบับนี้ออกไป อันเนื่องมาจากเหตุผลตามที่กลาว
ขางตน อัตราคาเชาในสวนที่ตอระยะเวลาการเชาจะเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 10 ของอัตราคาเชาในปที่ 30 สวนขอกําหนดอื่นใน
กรณีตามที่กลาวขางตน  เปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส 

กรณีเวนคืน 

ในกรณีที่ที่ดินที่เชาท้ังหมดหรือบางสวนถูกเวนคืนตามกฎหมาย 

ซึ่งการเวนคืนดังกลาวกระทบกระเทือนตอการดําเนินกิจการของ
ผูเชา จนผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการในที่ดินที่เชาตอไปได ผู
เชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชา และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ จากผูเชาทั้งส้ิน 

ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ ผูใหเชาตกลงคืนเงินจายลวงหนาตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูและคาเชารายปตาม
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สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของปการเชานั้น และ 

ผูเชามีสิทธิที่จะไดรับเงินทดแทนในสวนของส่ิงปลูกสรางทั้งหมด
ที่ผูเชาไดกอสรางขึ้นบนทรัพยสินที่เชา 

หมายเหต ุ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการคืนเงินคาเชาลวงหนาและคาเชารายป
ในสัญญาเชาที่โอนบางสัญญามีขอกําหนดที่แตกตางออกไป ใน
กรณีที่เกิดการเวนคืนที่ดิน เชน 

• สัญญาเชาโครงการสมุย (สัญญาฉบับที่ 6 ตามขอ 1.6 ดังที่
จะกลาวตอไป) และสัญญาเชาโครงการลําลูกกา  คลอง 6 

ไมมีขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคาเชาลวงหนา 

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1  ดังที่
จะกลาวตอไป)  กําหนดวาผูเชาจะคืนเงินคาเชารายป และ
เงินจายลวงหนาใหแกผู เชา หากแต ในการคืนเงินจาย
ลวงหนานั้นมีการกําหนดเงื่อนไขของการจายคืนเปนอัตรา
รอยละของคาเชาในแตละชวงปการเชา ไมไดกําหนดใหคืน
ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู (รายละเอียด
ปรากฏตามหัวขอยอย (ข) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนด
และเง่ือนไขตามสัญญาเชาที่โอน) สําหรับสวนท่ีแตกตาง
จากแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส ของ
โครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 ดังที่ 
จะกลาวตอไป) 

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 2 ตามขอ 6.2  ดังที่
จะกลาวตอไป)    กําหนดคืนคาเชาจายลวงหนาตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู แตตองไมเกินกวาจํานวนเงิน
คาทดแทนท่ีผูใหเชาไดรับจากหนวยงานภาครัฐ และไมมี
ขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคาเชารายป 

กรณีมีขอหามการประกอบธุรกิจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายเก่ียวกับผังเมือง ส่ิงแวดลอมหรือกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือขอบัญญัติใด ๆ หามหรือจํากัดการใชที่ดินหรือ
การประกอบธุ ร กิจในพื้ นที่ ซึ่ ง ผู เ ช าประกอบธุ ร กิจอยู ซึ่ ง
กระทบกระเทือนตอการดําเนินกิจการของผูเชา จนถึงขนาดที ่
ผู เชาเห็นวาไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ผู เชามีสิทธิ 
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บอกเลิกสัญญาเชาและผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 

จากผูเชาทั้งส้ิน 

ทั้งนี้ ผูใหเชาตกลงคืนคาเชารายปตามสัดสวนของระยะเวลาการ
เชาที่เหลืออยูของปการเชานั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันที ่
ผูเชาบอกเลิกสัญญาเชานี้ 

หมายเหตุ 

ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการคืนเงินคาเชารายปในสัญญาเชาที่โอน
บางสัญญามีขอกําหนดที่แตกตางออกไป ในกรณีที่ ผู เชาไม
สามารถดําเนินกิจการบนท่ีดินที่เชาตอไดเนื่องจากมีกฎหมาย
หามการประกอบธุรกิจตามที่กลาวขางตน เชน 

• สัญญาเชาโครงการพิษณุ โลก  ผู ให เชาตกลงคืนเงิน 

จายลวงหนาใหแกผูเชาดวย (นอกเหนือจากเงินคาเชารายป
ที่ผูใหเชาตกลงคืนใหแกผูเชาตามที่กําหนดไวในแบบสัญญา
เชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

• สัญญาเชาโครงการอมตะนคร ผูใหเชาตกลงคืนเงินจาย
ลวงหนาและเงินรายปใหแกผูเชา โดยกําหนดเปนจํานวน
เงินแบบเฉพาะเจาะจง (fixed amount) เปนอัตรารายป 

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 

ดังที่จะกลาวตอไป) กําหนดไวอยางชัดเจนวาผูใหเชาไมมี
หนาที่ตองคืนเงินจายลวงหนาใหแกผูเชา 

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 2 ตามขอ 6.2  

ดังที่จะกลาวตอไป) ไมมีขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงิน 

คาเชาจายลวงหนา และเงินคาเชารายป 

กรณีผูใหเชาผิดสัญญา 

ในกรณีที่ผูใหเชาประพฤติผิดสัญญาหรือคํารับรองขอใดขอหนึ่ง
ในสัญญาเชา และผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณ
อักษรใหแกไขความผิดนั้นภายใน 60 วัน  นับแตวันแจงแลว  

ผูใหเชายังคงประพฤติผิดตอไปอีก ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
เชา และ/หรือฟองรองบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาได และ/หรือ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนใด ๆ ที่เกิดขึ้น  เนื่องจากความผิดหรือ
การเลิกสัญญาเชาน้ี ทั้งนี้ คาสินไหมทดแทนดังกลาวรวมถึง
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มูลคาของส่ิงปลูกสรางในขณะนั้น คาร้ือถอนส่ิงปลูกสราง คาขน
ยายเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือเครื่องใชตาง  ๆ  ของผู เชา  คาทํา 

ความสะอาด และคาปรับสภาพบริเวณท่ีดินที่เชา 

ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ หากผูเชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูให
เชาตกลงคืนเงินจายลวงหนาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูและคาเชารายปตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูของปการเชานั้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูเชาแจง
การบอกเลิกสัญญาเปนหนังสือใหผูเชาทราบ 

หมายเหตุ 

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 

ดังที่จะกลาวตอไป) ไมมีขอกําหนดที่ผูใหเชามีหนาที่ตองคืน
เงินจายลวงหนาและคารายปใหแกผูเชา 

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 2 ตามขอ 6.2 

ดังที่จะกลาวตอไป) ผูใหเชาตกลงคืนเงินคาเชาจายลวงหนา
ใหแกผูเชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู แต
ไมมีขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคารายปใหแกผูเชา 

 กรณีผูเชาผิดสัญญา 

ในกรณีที่ผูเชาคางชําระคาเชาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน 

และผูเชาไมปฏิบัติใหถูกตองภายใน 60 วัน  นับจากวันที่ผูเชา
ไดรับหนังสือแจงจากผูใหเชา ผูใหเชามีสิทธิเรียกคาเชาที่ยัง 
คางชําระและดอกเบ้ียสําหรับคาเชาที่ยังคางชําระจากผูเชา  โดย
ผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนใด ๆ อีก 

หมายเหต ุ

สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1  ดังที่
จะกลาวตอไป) มีขอกําหนดในกรณีดังกลาวขางตนนี้ตางจาก
แบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส รายละเอียด
ปรากฏตามหัวขอยอย (ข) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและ
เงื่อนไขตามสัญญาเชาที่โอน สําหรับสวนท่ีแตกตางจากแบบ
สัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส ของโครงการเสนา 

(สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 ดังที่จะกลาวตอไป) 
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(ข) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเชาที่โอนของสิทธิการเชากลุมที่ 

1 และสิทธิการเชากลุมที่ 2 สําหรับสวนที่แตกตางจากแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส จํานวน 6 แหง (โครงการสมุย โครงการพิษณุโลก โครงการอมตะนคร 

โครงการเพชรบูรณ โครงการลําลูกกา คลอง 6  และโครงการเสนา)  

1. โครงการสมุย 

1.1 สัญญาเชาฉบับที่ 1 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  

รายละเอียด

ทรัพยสิน 

โฉนดที่ดินเลขที่ 23103 เลขที่ดิน 10 เนื้อที่ 2 งาน 7.4 ตารางวา 

ต้ังอยูที่ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส)  

ระยะเวลาการเชา 

• 30 ป โดยเร่ิมตนหลังจากวันจดทะเบียนการเชา จนถึงวันที่  
29 สิงหาคม 2578 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชามีสิทธิโอนสิทธิการเชาตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นไดโดย 

ไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน โดยผูใหเชาตกลงจะ
ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก รวมตลอดถึงการทํา
เอกสารใด ๆ ใหแกผูเชา โดยรวดเร็ว 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวาผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตนตาม
สัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนใหแก
บุคคลใด เวนแตไดรับความยินยอมจากผูเชา และในกรณีที่ผูเชา
ไดใหความยินยอมในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาดังกลาว 

ผูใหเชาจะดําเนินการใหผูรับโอนยินยอมปฏิบัติตามคํารับรอง 
สิทธิและหนาที่ของผูใหเชาตามสัญญาเชาทุกประการ 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชามีสิทธิใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดโดยไมตองไดรับความยินยอม
จากผูใหเชา 
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 ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

ตลอดอายุของสัญญาน้ี ผูใหเชายินยอมใหผูเชา พนักงานของผูเชา 

และลูกคา และแขกของผูเชาใชถนนสวนบุคคลซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
ผูใหเชาที่อยูติดกับที่ดินที่เชา โดยไมคิดคาตอบแทนใด ๆ โดยผูเชามี
หนาที่ในการบํารุงรักษาถนนสวนบุคคลดังกลาวใหอยูในสภาพดี 

และใชงานไดตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญาน้ี โดยผูเชา 

เปนผูออกคาใชจายแตเพียงผูเดียว 

ในกรณีที่ผูใหเชาใหเชาหรือโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ต้ังถนนสวนบุคคล 

ผูใหเชาจะดําเนินการใหผู เชา หรือผู รับโอนยินยอมปฏิบัติตาม 

คํารับรองและหนาที่ของผูใหเชาตามขอกําหนดขางตนทุกประการ 
โดยผูใหเชาจะสงมอบหลักฐานการยินยอมปฏิบัติตามคํารับรองของ
ผูรับโอนดังกลาวใหแกผูเชา 

1.2 สัญญาเชาฉบับที่ 2 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  
นางจุรี บรมธนรัตน 
นางสาวดวงฤดี บรมธนรัตน  

รายละเอียด 

ทรัพยสิน 

โฉนดที่ดินเลขที่ 27509 เลขท่ีดิน 33 เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 13.6  

ตารางวา ต้ังอยูที่ ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส)  

ระยะเวลาการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การโอนสิทธิการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน    
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1.3 สัญญาเชาฉบับที่ 3 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  
นางจุรี บรมธนรัตน 
นางสาวเมตตา บรมธนรัตน  

รายละเอียด

ทรัพยสิน 

โฉนดที่ดินเลขที่ 27510 เลขท่ีดิน 34 เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 13.4  

ตารางวา ต้ังอยูที่ ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส)  

ระยะเวลาการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การโอนสิทธิการเชา 

•  ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน  

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน    

1.4 สัญญาเชาฉบับที่ 4 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  
นางจุรี บรมธนรัตน 
ธนรัตน  

รายละเอียด

ทรัพยสิน 

โฉนดที่ดินเลขที่ 27511 เลขท่ีดิน 6507 เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 13.4 

ตารางวา ต้ังอยูที่ ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส)  

ระยะเวลาการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การโอนสิทธิการเชา 

•  ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน  

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 
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ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน    

1.5 สัญญาเชาฉบับที่ 5 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  
นางจุรี บรมธนรัตน 
รัตน  

รายละเอียด

ทรัพยสิน 

โฉนดที่ดินเลขที่ 27512 เลขท่ีดิน 36 เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 13.5  

ตารางวาต้ังอยูที่ ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การโอนสิทธิการเชา 

•  ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน  

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน    

1.6 สัญญาเชาฉบับที่ 6 

ผูใหเชา  (1)  นางชอบจิตต ศิวะเดชาเทพ และ 

นายจักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ 

(2)  นางชอบจิตต ศิวะเดชาเทพ และ 

นายฤทธิรงค ศิวะเดชาเทพ  

รายละเอียด

ทรัพยสิน 

โฉนดที่ดินเลขที่ 34113 เลขท่ีดิน 53 เนื้อที่ 5 ไร 58.3 ตารางวา  

ต้ังอยูที่ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาการเชา 

• 25 ป โดยเร่ิมตนหลังจากวันจดทะเบียนการเชาจนถึงวันที ่
29 สิงหาคม 2573 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาตามสัญญานี้ได เวนแตเปนการ
โอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาใหแกบริษัทในเครือตามที่
กํ าหนดไว ใน สัญญาเช านี้  ซึ่ ง ผู เ ช า ไมจํ า เปนตองได รับ 

ความยินยอมจากผูใหเชากอน ทั้งนี้ หากผูเชาจะโอนสิทธ ิ

การเชาตามสัญญาเชาใหแกบุคคลอื่น ผู เชาจะตองได รับ 

ความยินยอมจากผูใหเชากอน 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน
ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน
ใหแกบุคคลใด เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชา 

หรือเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทางมรดกใหแกทายาท
ของผูใหเชา  

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชามีสิทธิใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดโดยไมตองไดรับความยินยอม
จากผูใหเชา โดยมีเงื่อนไขวาระยะเวลาการเชาชวงจะตอง 
ไมเกินระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาฉบับนี้และใหถือวา 

การเชาชวงเปนการใชที่ดินโดยผูเชา 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ในกรณีที่ผูเชาใชที่ดินที่เชา โดยมีวัตถุประสงคหลักอันไมชอบ
ดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ผู ให เชา มี สิทธิบอกเ ลิกสัญญาน้ีได  โดย 

ไมจําเปนตองคืนเงินคาเชาลวงหนา และเงินคาเชาสวนที่เหลือ 

ที่มีการแบงชําระออกเปน 7 งวด (งวดสุดทายส้ินสุดในป 2555)  

("เงินคาเชาสวนที่เหลือ") ที่ไดรับชําระแลวจากผูเชา 

• ในกรณีเม่ือเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสราง
ของผูเชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ
เหตุสุดวิสัยใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในปการเชาปที่ 1 ถึง ปที่ 7 

(ปจจุบันอยูในชวงปการเชาปที่ 6) และผูเชาใชสิทธิบอกเลิก
สัญญา ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระเงินคาเชาสวนที่เหลือที่ยัง
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ไมไดชําระใหแกผูใหเชา และผูใหเชาตกลงคืนเงินคาเชาสวน 

ที่เหลือที่ผูใหเชาไดรับชําระแลวตามสัดสวนของระยะเวลาการ
เชาที่เหลืออยูในปนั้น ๆ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูเชาขนยาย
ทรัพยสิน และปรับสภาพท่ีดินเปนที่เรียบรอยแลว 

• เหตุสุดวิสัยใด ๆ และผูเชาประสงคที่จะดําเนินธุรกิจในท่ีดิน 

ที่เชาตอไป ผูเชาตองรีบดําเนินการปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสราง
ใหแลวเสร็จภายใน 180 วันนับแตวันที่เกิดความสูญหายหรือ
เสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสรางของผู เชา และหากผูเชาไม
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูให
เชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได โดยไมจําเปนตองคืนเงินคาเชา
ลวงหนา และเงินคาเชาสวนท่ีเหลือที่ผูใหเชาไดรับชําระแลว 

• ในกรณีเม่ือเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสราง
ของผูเชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ 

• ในกรณีเม่ือเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสราง
ของผูเชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ
เหตุสุดวิสัยใด ๆ และผูเชาดําเนินการปรับปรุงส่ิงปลูกสราง  
ผูใหเชาตกลงใหตอระยะเวลาการเชาออกไปเทากับระยะเวลาท่ี
ผูเชาไดใชไปในการปรับปรุงส่ิงปลูกสรางจนแลวเสร็จ โดย 

ไมตองทําสัญญาฉบับใหม ทั้งนี้ ผูเชาจะตองชําระคาเชาใหแก 
ผูใหเชาในอัตราตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา โดยกําหนดเปน
รายวัน และใหใชอัตราคาเชาดังกลาวตลอดระยะเวลาการเชา 

ที่ขยายออกไปดังกลาว 

• ในกรณีที่ที่ ดินที่ เชาถูกเวนคืนไมวาทั้ งหมดหรือบางสวน 

ขอกําหนดที่เก่ียวกับการคืนเงินคาเชาลวงหนา และคาเชาสวน 

ที่ เหลือเปนขอ กําหนดเดียวกันกับ  แบบสัญญาเชาที่ ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส เวนแตมีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
วา เงินจํานวนท่ีจะคืนใหดังกลาวจะตองไมมากไปกวาจํานวน
เงินทดแทนท่ีผูใหเชาไดรับจากหนวยงานภาครัฐ และกําหนด
เพิ่มเติมวา หากการเวนคืนที่ดินที่เชาเกิดขึ้นภายในปที่ 1 ถึงปที่ 
7 ของระยะเวลาการเชา (ปจจุบันอยูในชวงปการเชาปที่ 6)  

ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระเงินคาเชาสวนที่เหลือทั้งหมดของ 
ที่ดินที่เชา 
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 • ในกรณีผูเชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาที่ดินไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน (แลวแตกรณีที่ระบุไวในสัญญาเชา) ภายในปที่ 1 ถึง 
ปที่ 7 ของระยะเวลาการเชา (ปจจุบันอยูในชวงปการเชาปที่ 6) 

อันเนื่องมาจากมีกฎหมายเก่ียวกับผังเมือง ส่ิงแวดลอมหรือ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบัญญัติใด ๆ หาม หรือจํากัดการ
ใชที่ดินหรือการประกอบธุรกิจในพื้นที่ซ่ึงผูเชาประกอบธุรกิจอยู 
ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระเงินคาเชาสวนที่เหลือทั้งหมดของที่ดิน
ที่เชา และผูเชาตกลงคืนเงินคาเชาสวนที่เหลือที่ชําระใหแก 
ผูใหเชามาแลวตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูในป
นั้น ๆ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูเชาบอกเลิกสัญญาน้ี แตขอ
สัญญาไมไดกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคาเชาลวงหนา 

2. โครงการพิษณุโลก 

ผูใหเชา  นายสุพจน วิจิตรเวียงรัตน 

รายละเอียด

ทรัพยสิน 

ที่ดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 140047 เลขท่ีดิน 223 เนื้อที่รวม 2 งาน 

59.5 ตารางวา ต้ังอยูที่ ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตางไป

จากแบบสัญญาเชา

ที่ดินมาตรฐานของ

เทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 30 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 

2578 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาสามารถโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาใหแกบุคคลอื่นได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน  โดยผูใหเชา 

ตกลงใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก รวมตลอดถึงการ
ทําเอกสารใด ๆ ใหแกผูเชาโดยรวดเร็วสําหรับการดําเนินการ
โอนสิทธิการเชาตามที่ผูเชารองขอ และไมตองเสียคาตอบแทน
ใด ๆ ใหแกผูใหเชา โดยมีเงื่อนไขวา ผูรับโอนสิทธิจะตองไมใช
ที่ ดินที่ เช าในลักษณะท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอ 

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมทํา
ใหธุรกิจของผูใหเชาบนที่ดินตามโฉนดเลขท่ี 56857 ในสวนท่ี
มิใชที่ดินที่เชาเสียหาย 
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 • ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน
ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน
ใหแกบุคคลใด และในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชา
ดังกลาวหรือผูเชาไดใหความยินยอมในการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่เชาดังกลาว ผูใหเชาจะดําเนินการใหผูรับโอนยินยอม
ปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิและหนาที่ของผูใหเชาตามสัญญาเชา
ทุกประการ 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชาสามารถใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจากผูใหเชากอน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

-ไมมี- 

3. โครงการอมตะนคร 

ผูใหเชา บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดทรัพยสิน ที่ดินตามโฉนดท่ีดินเลขที่ 156531 เลขท่ีดิน 1855 เนื้อที่รวม 45 ไร  
1 งาน 35.6 ตารางวา ต้ังอยูที่ ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 21 ตุลาคม 2552  จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2582

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาสามารถโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาใหแกบุคคลอื่นได
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน โดยผูใหเชา 

ตกลงใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก รวมตลอดถึง
การทําเอกสารใด  ๆ  ใหแก ผู เชาโดยรวดเร็วสําหรับการ
ดําเนินการโอนสิทธิการเชาตามท่ีผูเชารองขอ และไมตองเสีย
คาตอบแทนใด ๆ ใหแกผูใหเชา 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน
ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน
ใหแกบุคคลใด (ยกเวนเปนการโอนใหแกบริษัทในเครือของ 
ผูใหเชา) เวนแตไดรับความยินยอมจากผูเชากอน และในกรณี
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ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาดังกลาวหรือผูเชาไดใหความ
ยินยอมในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาดังกลาว ผูใหเชา 

จะดําเนินการใหผูรับโอนยินยอมปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิและ
หนาที่ของผูใหเชาตามสัญญาเชาทุกประการ 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชาสามารถใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดไมเกินรอยละ 10 ของที่ดิน
ที่เชาโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ขอกําหนดที่เก่ียวกับสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซ้ือที่ดิน
ที่เชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก 
โลตัส เวนแตไมมีขอกําหนดสัญญามาตรฐานท่ีระบุวา  "ผูใหเชา
สัญญาวาจะไมขายที่ดินที่เชาใหบุคคลอื่นในราคาต่ํากวาราคา
ที่ผูเชาเสนอซ้ือและในเงื่อนไขที่เปนประโยชนแกผูใหเชานอย
กวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอซ้ือที่ดินที่เชา" 

• ขอกําหนดท่ีสัญญาเก่ียวกับหนาที่ของผูเชาในการร้ือถอน 

ส่ิงปลูกสรางเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของ 
เทสโก โลตัส เวนแตขอกําหนดท่ีเก่ียวกับความรับผิดของผูเชา
ในกรณีที่การร้ือถอนส่ิงปลูกสรางไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ซึ่งในสัญญาเชาฉบับนี้ กําหนดใหผูเชาตองชดใช
คาเสียหายแกผูใหเชาในอัตราวันละสามเทาของอัตราคาเชา
รายวันอัตราสุดทาย 

• ผูเชาตองไมกอสรางอาคารประเภทหองแถวบนที่ดินที่เชา 

• ผูเชาตองชําระคาบริการตาง ๆ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เรียกจากผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาเชา 

• ผูใหเชาตกลงและยินยอมใหผูเชามีสิทธิกอสรางถนนลงบน
โฉนดที่ดินเลขที่ 31078 และ/หรือ 56383 ตามรายละเอียดของ
ถนนปรากฏตามแผนที่แนบทายสัญญาเชาเพื่อเช่ือมระหวาง
ถนนภายในโครงการอมตะนครของผูเชากับถนนที่ผูเชาจะทํา
การกอสราง โดยผูเชาไมตองเสียคาตอบแทนใด ๆ ใหแก 
ผูใหเชา หากแตผูเชาตองเปนผูเสียคาใชจายในการกอสราง
ถนน ซึ่งผูเชาไดดําเนินการกอสรางถนนดังกลาวเปนที่เรียบรอย
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แลว โดยถนนที่กอสรางนี้ ผูใหเชาจะดําเนินการจดทะเบียน
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย ใหแกกองทุนรวมในวัน 

จดทะเบียนโอนสิทธิการเชา 

4. โครงการเพชรบูรณ 

4.1 สัญญาเชาฉบับที่ 1 

ผูใหเชา  (1) นางสาวพัชราภรณ เพชระบูรณิน  

(2) นายไชยยศ เพชระบูรณิน  

รายละเอียด 

ทรัพยสิน 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 102347 เลขท่ีดิน 711 เนื้อที่รวม 30   ไร  
ต้ังอยูที่ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 23  สิงหาคม 2550 จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 

2580 และจะไดรับการตออายุการเชาโดยอัตโนมัติ โดยไมตอง
เขาทําสัญญาเชาใหมจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2581 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาได เวนแตเปนการโอนสิทธิ 
การเชาตามสัญญาเชาใหแกบริษัทในเครือตามที่กําหนดไวใน
สัญญาเชา ทั้งนี้ หากผูเชาจะโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา
ใหแกบุคคลอื่น ผูเชาจะตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน
ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน
ใหแกบุคคลใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 

ผูเชากอน (ทั้งนี้ ไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาทางมรดก
ใหแกทายาทของผูใหเชา) อยางไรก็ดี ในกรณีที่ มีการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชา ผูใหเชาจะดําเนินการใหผูรับโอนยินยอม
ปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิและหนาที่ของผูใหเชาตามสัญญาเชา
ทุกประการ 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชาสามารถใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดไมเกินรอยละ 30 ของพื้นที่
ที่ดินที่เชา โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา โดยผูเชา
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ชวงที่ดินที่เชาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญาเชาที่ดิน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ขอกําหนดที่เก่ียวกับสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซ้ือที่ดิน 

ที่เชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 

เวนแตไมมีขอกําหนดที่ระบุวา  "ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดิน
ที่เชาใหบุคคลอื่นในราคาตํ่ากวาราคาที่ผูเชาเสนอซื้อและใน
เงื่อนไขที่เปนประโยชนแกผูใหเชานอยกวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอ
ซ้ือที่ดินที่เชา" 

• ขอกําหนดที่เก่ียวกับหนาที่ของผูเชาในการร้ือถอนส่ิงปลูกสราง
เปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 

เวนแตขอกําหนดที่ เ ก่ียวกับความรับผิดของผูเชาในกรณีที ่
การร้ือถอนส่ิงปลูกสรางไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ซึ่งในสัญญาเชาฉบับนี้ กําหนดใหผูเชาตองชดใชคาเสียหาย 

แกผูใหเชาในอัตราวันละสองเทาของอัตราคาเชารายวันอัตรา
สุดทาย 

• สัญญาเชาฉบับนี้ มิไดกําหนดเง่ือนไขท่ีใหสิทธิแกผูเชาในการ 
บอกเลิกสัญญาเชาหากทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหาย 

• ขอสัญญาเก่ียวกับผลของเหตุผิดนัด หรือเหตุแหงการบอกเลิก
สัญญาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก 
โลตัส เวนแตเงื่อนไขเก่ียวกับเงินจายลวงหนาที่สัญญาเชา 

ฉบับนี้กําหนดวา ผูใหเชาไมตองคืนเงินจายลวงหนาใหแกผูเชา 

• ขอสัญญาเก่ียวกับการประพฤติผิดสัญญาเชาของผูใหเชา
เปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส  

เวนแตเงื่อนไขเก่ียวกับเงินจายลวงหนาที่สัญญาเชาฉบับนี้
กําหนดวา ผูใหเชาไมตองคืนเงินจายลวงหนาใหแกผูเชา 

4.2 สัญญาเชาฉบับที่ 2 

ผูใหเชา  (1) นางสาวพัชราภรณ เพชระบูรณิน  

(2) นายไชยยศ เพชระบูรณิน  
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รายละเอียด

ทรัพยสิน 

(1) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2158 เลขท่ีดิน 246 เนื้อที่รวม 10 ไร  
14 งาน 50.40 ตารางวา ต้ังอยูที่ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

 
(2) ที่ดินตามโฉนดท่ีดินเลขที่ 4356 เลขท่ีดิน 256 เนื้อที่รวม 2 ไร 

2 งาน 30   ตารางวา ต้ังอยูที่ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

(3) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 14849 เลขท่ีดิน 221 เนื้อที่รวม 2 งาน 

ต้ังอยูที่ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 3 0  ป  เ ร่ิ ม ต้ั ง แต วั นที่  9  กุ มภา พันธ  2 5 5 1  จน ถึ ง วั นที่  
8 กุมภาพันธ 2581 

การโอนสิทธิการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน และ 

• ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับที่ 1 หรือสัญญาเชาฉบับนี้ถูกบอกเลิก 

ไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหเชาและผูเชาตกลงใหสัญญาเชา
ฉบับนี้หรือสัญญาเชาฉบับที่ 1  เปนอันยกเลิกทันที 

5. โครงการลําลูกกา คลอง 6 

ผูใหเชา บริษัท ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากัด 

รายละเอียด

ทรัพยสิน 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 128806 (บางสวน) เลขที่ดิน 2200 เน้ือที่
รวม 33 ไร 1 งาน ต้ังอยูที่ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
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ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป  เ ร่ิม ต้ั งแต วันที่  15  พฤษภาคม  2550  จนถึงวันที่  
14 พฤษภาคม 2580 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาได เวนแตเปนการโอนสิทธิการ
เชาตามสัญญาเชาใหแกบริษัทในเครือตามที่ กําหนดไวใน
สัญญาเชา  

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน
ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน
ใหแกบุคคลใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 

ผูเชากอน อยางไรก็ดี กรณีตามที่กลาวขางตน ไมรวมถึงกรณีที่
ผูใหเชาจะโอนสิทธิตามสัญญาเชาใหบริษัทในเครือของผูใหเชา
ตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาเชาที่ดิน หรือเปนการโอนใหแก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ผูใหเชาเปนผูริเร่ิมจัดต้ังขึ้น 

การใหเชาชวงที่ดิน 

• ผูเชาสามารถใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดไมเกินรอยละ 20   ของ 
เนื้อที่ดินที่เชา โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา โดยมี
เงื่อนไขวา ผูเชาชวงที่ดินที่เชาจะตองใชประโยชนจากที่ดินที่เชา
โดยไมขัดตอวัตถุประสงคของการเชาที่ดินที่เชาตามสัญญาเชา 

และ ผู เ ช า จะต อ ง เป น ผู รั บ ผิดชอบในค า ใช จ ายในการ
เปล่ียนแปลงทางทะเบียนการเชาที่ดินที่เชา 

ขอกําหนดและเงื่อนไขอ่ืน 

• ขอกําหนดที่เก่ียวกับสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซ้ือที่ดินที่
เชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 

เวนแตไมมีขอกําหนดที่ระบุวา "ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดิน
ที่เชาใหบุคคลอื่นในราคาต่ํากวาราคาที่ผูเชาฯ เสนอซ้ือและใน
เงื่อนไขที่เปนประโยชนแกผูใหเชานอยกวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอ
ซื้อที่ดินที่เชา 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

 

 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

ภาคผนวก 3 - 40 

 • ผู ให เช าจะไมนํ าที่ ดินที่ เช าทั้ งหมดหรือบางสวนไปเปน
หลักประกันไมวาในทางจํานองหรือภาระผูกพันใด ๆ (ยกเวน
การจํานองที่มีวงเงินไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาของที่ดินที่เชาที่
ประเมินโดยสถาบันการเงินที่รับจํานองในขณะที่มีการจํานอง
นั้น) เวนแตผูเชาจะใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรกอน 

• ผูใหเชาตกลงท่ีจะกอสรางถนน ("ถนนตัดใหม") เพื่อเช่ือม
ระหวางที่ ดินที่ เชากับถนนลําลูกกา  ตามแบบในเอกสาร 
แนบทายสัญญาเชาที่ดิน โดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
เองเพื่อใชเปนทางเขา-ออกที่ ดินที่ เชา ตามขอกําหนดของ
สัญญาเชา ซึ่งในปจจุบัน การกอสรางถนนตัดใหมดังกลาว
ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีการใชถนนดังกลาวเพื่อ
เปนทางเขา-ออก ซึ่งมิใชทางเขาออกหลักของโครงการลําลูกกา 

คลอง 6 

ทั้งนี้ ผูใหเชาตกลงใหสิทธิแกผูเชาและลูกคาของผูเชาในการใช
ถนนตัดใหมเปนทางเขา-ออกของที่ดินที่เชา เพื่อใหสิทธิแกผูเชา
และลูกคาของผูเชาในการใชถนนดังกลาวรวมกับบุคคลอื่น
ตลอดอายุสัญญาเชา 

นอกจากน้ัน ยังไดกําหนดใหผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟาของ 
ไฟสองสวางบนถนนตัดใหมทั้ งหมด  ในอัตราที่ เ รียกเก็บโดย
หนวยงานท่ีเก่ียวของในชวงเวลาท่ีถนนตัดใหมยังไมมีบุคคลอื่นใช
ประโยชนบนถนนตัดใหม นอกจากผูเชาและลูกคาของผูเชา  โดย
หลังจากที่ ผูใหเชาอนุญาตใหบุคคลอื่นเขาใชถนนตัดใหมแลว  

ผูใหเชาและผูเชาตกลงรวมรับผิดชอบคาไฟฟาของไฟสองสวางบน
ถนนตัดใหมกันฝายละคร่ึงหนึ่งของจํานวนคาไฟฟาที่เรียกเก็บโดย
หนวยงานที่เก่ียวของ 

6. โครงการเสนา 

6.1 สัญญาเชาฉบับที่ 1 

ผูใหเชา นางสุวิลัย กิตติเรืองทอง 

รายละเอียด 

ทรัพยสิน 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 25177 และ 590   เลขท่ีดิน 568 และ 

77/237 เนื้อที่รวม 8 ไร 2 งาน 55 ตารางวา ต้ังอยูที่ตําบลบางนมโค 

อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

 

 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

ภาคผนวก 3 - 41 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 4 เมษายน 2551 จนถึงวันที่ 3 เมษายน 

2581 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาได เวนแตเปนการโอนสิทธิการ
เชาตามสัญญาเชาใหแกบริษัทในเครือตามที่ กําหนดไวใน
สัญญาเชา ทั้งนี้ หากผูเชาจะโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา
ใหแกบุคคลอื่น ผูเชาจะตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน
ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน
ใหแกบุคคลใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 

ผูเชากอน (ทั้งนี้ ไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาทางมรดก
ใหแกทายาทของผูใหเชาซ่ึงไมตองไดรับความยินยอมจากผูเชา
กอน) 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชาสามารถใหเชาชวงที่ดินที่เชาได โดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจากผูใหเชา 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ขอกําหนดที่เก่ียวกับสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซ้ือที่ดิน 

ที่เชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 

เวนแตไมมีขอกําหนดที่ระบุวา  "ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดิน
ที่เชาใหบุคคลอื่นในราคาต่ํากวาราคาที่ผูเชาฯ เสนอซ้ือและใน
เงื่อนไข ที่เปนประโยชนแกผูใหเชานอยกวาเง่ือนไขที่ผูเชาเสนอ
ซื้อที่ดินที่เชา" 

• ขอกําหนดที่เก่ียวกับหนาที่ของผูเชาในการร้ือถอนส่ิงปลูกสราง
เปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส  

เวนแตขอกําหนดดังตอไปนี้ 

(1)  ในการปรับสภาพท่ีดินที่เชาเพื่อสงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแก
ผูใหเชา ผูเชาจะตองไมขุดดินออกจากที่ดินที่เชา และ 
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 (2)  ในกรณีที่เก่ียวกับความรับผิดของผูเชาในกรณีที่การร้ือถอน
ส่ิงปลูกสรางไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งใน
สัญญาเชาฉบับนี้ กําหนดใหผูเชาตองชดใชคาเสียหาย 

และคาทดแทนใด ๆ รวมถึงคาขากประโยชนตาง ๆ นับแต
วันที่สัญญาน้ีส้ินสุดลงจนกวาจะดําเนินการตามขอกําหนด
ที่เก่ียวกับการร้ือถอนอาคารจะแลวเสร็จ โดยไมไดมีการ
กําหนดอัตราคาเสียหายเอาไวเปนจํานวนเงินที่ชัดเจน หรือ
อางอิงตามอัตราคาเชาเปนรายวันแตประการใด 

• ขอกําหนดในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินที่เชา และผูเชาบอกเลิก
การเชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก 
โลตัส เวนแตในเร่ืองของการคืนเงินจายลวงหนา ซึ่งขอกําหนด
ในแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส กําหนดให
คืนตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู หากแตสัญญา
เชานี้ กําหนดเงื่อนไขการคืนเงินจายลวงหนาตามเงื่อนไขดังนี้ 

(1)  ปการเชาที่ 1 – 5: คืนเงินจายลวงหนาตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

(2)  ปการเชาที่ 6 – 15: คืนเงินจายลวงหนาในอัตรารอยละ 80 

ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

(3)  ปการเชาที่ 16 – 25: คืนเงินจายลวงหนาในอัตรารอยละ 60 

ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

(4)  ต้ังแตปการเชาปที่ 26 เปนตนไปจนถึงวันครบกําหนด
ระยะเวลาการเชา: ผูใหเชาไมจําเปนตองคืนเงินจาย
ลวงหนาใหแกผูเชา 

นอกจากน้ัน ขอกําหนดเก่ียวกับกรณีที่ที่ดินที่เชาถูกเวนคืน ยัง
กําหนดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากขอกําหนดตามแบบสัญญาเชา
ที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส กลาวคือ ในกรณีที่ที่ดินแปลง
ขางเคียงแปลงหนึ่งแปลงใด หรือหลายแปลงถูกเวนคืน และ
กระทบตอการดําเนินกิจการของผูเชาจนผูเชาไมสามารถดําเนิน
กิจการตามวัตถุประสงคของสัญญานี้ได ผูเชามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได 
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 ขอสัญญาเก่ียวกับการประพฤติผิดสัญญาเชาของผูเชาเปนไป 

ตามแบบสัญญาเชาที่ ดินมาตรฐานของเทสโก  โลตัส  เวนแต 
มีขอกําหนดเพ่ิมเติมที่ตางจากแบบสัญญาเชาที่ ดินมาตรฐาน 

ของเทสโก โลตัส โดยกําหนดใหผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ 

ริบเงินจายลวงหนาและคาเชารายปทุกจํานวนท่ีผูเชาไดชําระใหแก
ผูใหเชาทั้งหมด รวมถึงมีสิทธิฟองรองเพื่อเรียกรองคาเชาที่คางชําระ  

คาสินไหมทดแทนใด ๆ และคาขาดประโยชนตาง ๆ จากผูเชาได 

6.2 สัญญาเชาฉบับที่ 2 

ผูใหเชา (1) นางบุญรอด สงวนทรัพย 
(2) นางสาวบุญเรือน สิทธิภูมิ 

(3) นางสาวจุรี สิทธิภูมิ 

(4) นายสาโรจน สิทธิภูมิ 

(5) นายโอภาส สิทธิภูมิ 

(6) นางนพมาส กําเหนิดคุณ  

(7) นายวิภาค สิทธิภูมิ 

รายละเอียดทรัพยสิน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 591 เลขท่ีดิน 81 เนื้อที่รวม 6 ไร 3 งาน 

71 ตารางวา  ต้ังอยูที่ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา (เสนากลาง) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขอกําหนดและ

เงื่อนไขที่สําคัญใน

สัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 4 เมษายน2551  จนถึงวันที่ 3 เมษายน 

2581 

การโอนสิทธิการเชา 

• ขอกําหนดในกรณีการโอนสิทธิการเชาของผูเชา เหมือนสัญญา
เชาฉบับที่ 1  ตามที่กลาวขางตน 

• ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน
ใหแกบุคคลใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 

ผูเชากอน และในกรณีที่ผูใหเชาไดใหความยินยอมในการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาดังกลาว ผูใหเชาจะดําเนินการใหผูรับ
โอนยินยอมปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิและหนาที่ของผูใหเชา
ตามสัญญาเชาทุกประการ 
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• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอ่ืน 

• ขอกําหนดในเร่ืองของสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซ้ือที่ดิน
ที่เชาเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1  ตามที่กลาวขางตน 

• ในกรณีที่ ที่ ดิ นแปลงข าง เ คียงแปลงหนึ่ งแปลงใด  หรือ 

หลายแปลงถูกเวนคืน และกระทบตอการดําเนินกิจการของผูเชา
จนผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสัญญานี้
ได ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

(ค) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเชาที่โอนของสิทธิการเชากลุมที่ 

3 (โครงการพระราม 1)  

เนื่องจากการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 เปนการดําเนินการโดยกองทุน
รวมเขาทําสัญญาเชาที่ดินกับสํานักงานทรัพยสินฯ เม่ือมีการยกเลิกสัญญาเชาที่ดินระหวาง 
เทสโก โลตัส กับสํานักงานทรัพยสินฯ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติภายในของ
สํานักงานทรัพยสินฯ โดยเทสโก โลตัสตกลงเขาคํ้าประกันการปฏิบัติหนาที่ของกองทุนรวม
ภายใตสัญญาเชาที่ดินระหวางสํานักงานทรัพยสินฯ กับกองทุนรวม 

สาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่ดินของโครงการพระราม 1 สรุปไดดังนี้  

ผูใหเชา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

รายละเอียดทรัพยสิน ที่ดินตามโฉนดท่ีดินเลขที่ 2052 (บางสวน) เลขที่ดิน 543  

เนื้อที่รวม 12 ไร 2 งาน 3.25 ตารางวา ต้ังอยูที่ ตําบลวังใหม 
อําเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และอาคารเลขท่ี 831 ซึ่ง
ต้ังอยูบนที่ดินดังกลาว 

หมายเหต ุ 

ตามสัญญาเชาที่ดิน ไดกําหนดที่ดินที่เชารวมถึงโฉนดที่ดิน
เลขท่ี 415, 416, 417, 418 และ 419 หากแตที่ดินดังกลาว 

มิไดเปนสวนหน่ึงของที่ดินที่มีการจดทะเบียนการเชา ผูเชาได
จดทะเบียนสิทธิการเชาที่ ดินตามโฉนดที่ ดินเลขที่ 2052 

(บางสวน) เพียงแปลงเดียว สวนโฉนดท่ีดินเลขที่ 415, 416, 

4 1 7 ,  4 1 8  แ ล ะ  4 1 9  ป จ จุ บั น มี ส ภ า พ เ ป น ถ น น
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สาธารณประโยชน  

ระยะเวลาการเชา 22 ป 9 เดือน เร่ิมต้ังแตวันที่ 13 มีนาคม 2555 เปนตนไป 

การตออายุสัญญา • ผูใหเชายินยอมใหผูเชาเสนอเชาที่ดินที่เชาตอจาก
กําหนดระยะเวลาการเชากอนบุคคลใด โดยบอกกลาว
ลวงหนาเปนหนังสือให ผู ให เชาทราบไมนอยกวา  

6 เดือนกอนครบกําหนดระยะเวลาเชา โดยผูใหเชาและ
ผูเชาจะตองเจรจาเงื่อนไขการเชากันใหม  

• ในกรณีที่ ผูใหเชาไมยินยอมใหผู เชาเชาที่ ดินตอไป  

ผูใหเชาจะไมตกลงทําสัญญากับบุคคลใดท่ีใหขอเสนอ
แกผูใหเชาดอยกวาขอเสนอของผูเชา 

การโอนสิทธิการเชา • ไมมีขอกําหนดในเรื่องของการโอนสิทธิการเชาในกรณี
ปกติ ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาได เวนแตจะไดตกลง
กับผูใหเชาเปนอยางอื่น หรือตองไดรับความยินยอม
จากผูใหเชากอน 

• อยางไรก็ตาม ขอกําหนดในสัญญากําหนดใหสามารถ
โอนสิทธิการเชาได เฉพาะในกรณีที่เกิดความสูญหาย 

หรือเสียหายใด ๆ กับอาคาร และ/หรือส่ิงปลูกสรางซ่ึง
ต้ังอยูบนที่ ดินที่ เชา โดยกําหนดใหตองไดรับความ
ยินยอมจากผูใหเชากอน (รายละเอียดการโอนสิทธิการ
เชาปรากฏในหัวขอ  "ความเสียหายตอทรัพย สิน  

การบอกเลิกสัญญาและผลของการบอกเลิกสัญญา" 

ตามที่จะกลาวในหัวขอถัดไป) 

การใหเชาชวง • ผูเชามีสิทธินําที่ดินที่เชาออกใหเชาชวงไดไมเกินรอยละ 

30 ของท่ีดินที่เชาทั้งหมด และตองอยูภายใตเงื่อนไข
และเงื่อนเวลาของสัญญาเชานี้ โดยไมตองขอความ
ยินยอมจากผูใหเชากอน แตตองแจงรายช่ือผูเชาชวงให
ผูใหเชาทราบพรอมกับสําเนาสัญญาเชาชวงใหแก 
ผูใหเชาภายใน 15 วันนับจากวันที่ใหเชาชวง 
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 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากอัคคีภัย 

หรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผูเชาอาจนําที่ดินที่เชาออกให 
เชาชวงทั้งหมดได โดยตองไดรับความยินยอมจาก 

ผูใหเชากอน (รายละเอียดการเชาชวงตามเงื่อนไข
ดังกลาวนี้ปรากฏในหัวขอ "ความเสียหายตอทรัพยสิน

การบอกเลิกสัญญาและผลของการบอกเลิกสัญญา" 

ตามที่จะกลาวในหัวขอถัดไป) 

หนาที่ของผูเชา • ผู เชา เปนผู รับผิดชอบบรรดาคาภาษีบํา รุงทองที่  
และ/หรือคาภาษีโรงเรือนที่เปนภาระท่ีเกิดขึ้น นับต้ังแต
วัน เ ร่ิมตนการเช า เปนตนไปและตลอดอายุของ 
สัญญาเชา 

• ผูเชาจะไมนําสิทธิการเชาตามสัญญาน้ีไปเปนประกัน
การชําระหน้ีกับบุคคลหน่ึงบุคคลใด  เวนแตได รับ 

ความยินยอมจากผูใหเชากอน โดยผูใหเชาจะไมปฏิเสธ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

• ผูเชาตองยินยอมใหผูเชาเดิมที่อาศัยอยูบนที่ดินที่ติด
กับที่ ดินที่ เชาทางดานทิศเหนือเนื้อที่ประมาณ 60 

ตารางวาและผูอยูอาศัยบนท่ีดินฝงตรงขามคลอง
นางหงส ตลอดจนบริวารของผูเชาเดิมและผูอยูอาศัย
ดังกลาว ใชทางเขา-ออกของที่ดินที่เชาเพื่อเปนทางเดิน
สูถนนบรรทัดทอง โดยไมเสียคาตอบแทนใด ๆ 

หนาที่ของผูใหเชา • ผูใหเชาทําใหที่ดินที่เชาปราศจากภาระผูกพัน การ 
รุกลํ้าและการรบกวนการครอบครองใด ๆ (เปนเงื่อนไข
บังคับกอนการจดทะเบียนการเชา) 

• ในกรณีที่มีบุคคลใดฟองรองเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ บน
ที่ ดินที่ เชา  หรือฟองรองรบกวนการใชสิทธิในการ
ครอบครองที่ดินที่เชา ผูใหเชาจะดําเนินการใหการ
ฟองรองดังกลาวหมดส้ินไปโดยเร็วดวยคาใชจายของ
ผูใหเชาเอง และในกรณีที่ผูใหเชาไมดําเนินการ หรือไม
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดในขอนี้ไดใหถือวา
ผูใหเชาเปนผูผิดสัญญานี้ 
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 • ในระหวางระยะเวลาการเชาจนถึงวันที่สัญญาเชา
ส้ินสุด หากผูใหเชาสามารถดําเนินการใหผูเชาเดิมยาย
ออกจากที่ดินที่ติดกับที่ดินที่เชาได ผูใหเชาตกลงให 
ผูเชาเชาหรือใชที่ ดินแปลงดังกลาวไดในฐานะเปน 

สวนหนึ่งของที่ ดินที่ เชาจนถึงวันที่ สัญญาเชาที่ ดิน
ส้ินสุด โดยผูใหเชาจะไมคิดคาตอบแทนใด ๆ จากผูเชา
อีก 

อาคารและส่ิงปลูกสราง • เ ม่ื อ สั ญญ า เ ช า ส้ิ น สุ ด  ผู เ ช า ต ก ล ง ใ ห ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค ระบบตาง ๆ เคร่ืองจักร ส่ิงของและ
อุปกรณตามที่ระบุไวในเอกสารแนบสัญญาเชาตกเปน
ของผูใหเชา โดยผูใหเชาไมตองจายคาตอบแทนใด ๆ 

ใหแกผูใหเชา 

• ผูใหเชาตกลงใหผูเชานําพื้นที่ในอาคารทั้งหมดหรือ
บางสวนออกใหเชาได 

ประกันภัย • ผูเชาตกลงวาตลอดอายุของสัญญาเชานี้ ผู เชาจะ 

จัดใหมีการเอาประกันวินาศภัยสําหรับอาคารและ
ส่ิงกอสรางทั้งหมดในวงเงินประกันที่ เหมาะสมกับ
มูลคาของทรัพยสินที่เอาประกัน หรือเหตุแหงการเอา
ประกันนั้น โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย และ 

ผูใหเชาเปนผูรับประโยชน โดยผูใหเชาเปนผูกําหนด
บริษัทรับประกันภัย  เวนแตบริษัทรับประกันภัยที่ 
ผูใหเชาเสนอกําหนดอัตราเบี้ยประกันสูงกวาบริษัท
รับประกันภัยที่ผูเชาประสงคจะเอาประกันภัย  

• ในกรณีที่ เ กิดวินาศภัย  และผู ให เช า ได รับชดใช
คาเสียหายจากบริษัทประกันภัยแลว ผูเชาประสงค 
ที่จะซอมแซม หรือกอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางขึ้น
ใหม ผูใหเชาจะสงมอบเงินประกันที่ไดรับจากบริษัท 

รับประกันภัยใหแกผูเชาตามงวดการชําระเงินที่ระบุไว
ในสัญญาจางระหวางผูเชากับผูรับเหมากอสราง 

ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผูใหเชาไดรับการทวงถาม
จากผูเชา 
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 • ในกรณีที่ผูเชาไมประสงคจะประกอบธุรกิจบนที่ดิน 

ที่เชาตอไปภายหลังจากการเกิดวินาศภัยกับอาคารและ 

ส่ิงปลูกสราง ผูใหเชาตกลงมอบเงินประกันที่ไดรับจาก
บริษัทรับประกันภัยใหแก ผู เชา  ตามสัดสวนของ
ระยะเวลาเชาที่ เหลือ  ภายใน  7 วัน  นับจากวันที ่
ผูใหเชาไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา 

หมายเหตุ 

กองทุนรวมไดเขาลงนามในบันทึกขอตกลงกับสํานักงาน
ท รัพย สินฯ  โดยตกลงและรับทราบว า  อาคาร  และ 

ส่ิงปลูกสรางที่ใหเชานั้น เพื่อใชสําหรับการประกอบธุรกิจ
กิจการหางเทสโก โลตัส ทั้งนี้ หากตอมาปรากฏวา บางสวน
ของอาคารและส่ิงปลูกสรางกอสรางขึ้นโดยไมไดรับการ
อนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ กองทุนรวมจะรับผิดชอบ
ในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ความเสียหายตอทรัพยสิน

การบอกเลิกสัญญาและผล

ของการบอกเลิกสัญญา 

• ในกรณีที่มีการกอสรางเพ่ิมเติม หรือดัดแปลงตอเติม
อาคารตามสัญญานี้ หากเกิดความเสียหายแกบุคคล
และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือทําผิดเทศบัญญัติ อันเปน
เหตุใหตองถูกปรับ หรือบังคับใหตองร้ือถอน ผูเชา 

ตกลงยินยอมรับผิดชอบคาใชจ าย  และคาป รับ 

แต เพียงฝายเดียว  และในกรณีที่ ผู ให เชาตองเสีย 

คาปรับ หรือเสียคาใชจายในการนี้ เปนเงินจํานวน
เทาใด ผูเชายินยอมชําระคืนใหแกผูใหเชาจนครบถวน 

• ในกรณีที่เกิดวินาศภัย และผูเชาประสงคจะดําเนิน 

การซอมแซม หรือปลูกสรางอาคารขึ้นใหม หากแต 
ผูเชาไมดําเนินการซอมแซม หรือปลูกสรางอาคาร 
ใหแลวเสร็จภายในเวลาตามสมควรท่ี ผู เชาและ 

ผูใหเชาจะไดกําหนดรวมกัน ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิก
สัญญานี้ไดโดยไมตองพิจารณาวาระยะเวลาตาม
สัญญาเชายังคงมีเหลือมากนอยเพียงใด 
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 • ในกรณี เ ม่ือ เ กิดความสูญหายหรือเ สียหายใด  ๆ  

กับอาคาร และ/หรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงต้ังอยูบนที่ดินที่เชา
ไมวาสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมด อันเนื่องมาจาก
อัคคีภัยหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผูเชาตองแจงใหผูใหเชา
ทราบวาจะประกอบธุรกิจตอไปหรือไม 

• ในกรณีท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจตอไป ผูเชาตอง 
รีบดําเนินการเร่ิมปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสราง 
ใหพรอมดําเนินธุรกิจตอไปโดยรวดเร็ว  และตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลาอันควร โดยในกรณีนี ้
ใหขยายระยะเวลาการเชาออกไปเทากับระยะเวลาท่ีใช
ในการปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสรางตามจริง แตไม
เกินกวา 12 เดือน 

ในกรณีที่ผูเชาไมประสงคจะดําเนินธุรกิจของผูเชา
ตอไปอันเน่ืองมาจากความเสียหายอันเนื่องมาจาก
อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผูเชามีสิทธิดังนี้ 

(1) โอนสิทธิการเชาตามสัญญานี้ใหแกบุคคล และ/

หรือนิติบุคคลอื่นใด หรือใหเชาชวงที่ดินทั้งแปลง
ได โดยตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน 

โดยผูใหเชาจะไมปฏิเสธการใหความยินยอมโดย
ไมมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ
การเชา ผูใหเชาและผูรับโอนสิทธิการเชาจะตอง
ทําสัญญาเชากันใหมแทนสัญญาเชานี้ ตามสิทธิ
และหนาที่ ขอกําหนด และเง่ือนไขที่ผูเชา และ
ผูใหเชามีอยูตามสัญญานี้ โดยไมเสียคาตอบแทน
การโอนสิทธิการเชาจากผูเชา หรือผูรับโอนสิทธิ
การเชาอีก หรือ 

(2) ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได โดยบอกกลาว
ลวงหนาใหผูใหเชาทราบไมนอยกวา 30 วัน และ 

ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระคาเชาอีกตอไป และใน
กรณีที่ผูเชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอกําหนด
นี้ ผูใหเชาตกลงคืนเงินคาเชารายปที่ผูเชาชําระ
ใหแกผูใหเชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชา 

ที่เหลืออยูของปการเชานั้น ภายใน 15 วัน นับจาก
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วันที่ผูเชาไดสงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแกผูใหเชา 

• ในกรณีที่ที่ดินที่เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมด หรือแต
บางสวน  และการเวนคืนดังกลาวสงผลให ผู เช า 

ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ผูเชามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได โดยผูใหเชาจะจายเงินชดเชยคาเสียหาย
จากการเวนคืนสําหรับที่ดินที่เชาตามสูตรการคํานวณ
ตามท่ีระบุไวในสัญญาเชานี้ และผูใหเชาตกลงคืนเงิน
คาเชารายปสําหรับปการเชาที่มีการบอกเลิกสัญญาท่ี 

ผูเชาไดชําระลวงหนาใหแกผูใหเชาตามสัดสวนของ
ระยะเวลาเชาที่เหลืออยูเฉพาะปการเชานั้น 

ในกรณีที่ที่ดินที่เชาถูกเวนคืนบางสวน ซึ่งไมกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจของผูเชาจนถึงขนาดไมสามารถที่จะ
ดําเนินกิจการตอไปได ผูเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ 
สัญญานี้จะยังคงมีผลใชบังคับตอไปเฉพาะในสวนท่ี
ไมไดมีการเวนคืน  โดยผูให เชาจะจายเงินชดเชย
คาเสียหายจากการเวนคืนใหแกผูเชาตามสูตรการ
คํานวณตามที่ระบุไวในสัญญาเชา และผูใหเชาตกลง
คืนเงินคาเชารายปสําหรับปการเชาท่ีมีการเวนคืนที่ดิน
ที่เชา ที่ผูเชาชําระใหแกผูใหเชาตามสัดสวนของเน้ือที่
ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามสัดสวนของระยะเวลาการเชา 

ที่เหลืออยูเฉพาะปการเชานั้น และใหอัตราคาเชา
ภายหลังจากท่ีถูกเวนคืนลดลงตามสัดสวนของที่ดิน 

ที่เชาที่ถูกเวนคืน 

ผูใหเชาจะจายเงินชดเชยคาเสียหายจากการเวนคืนใน
สวนของอาคารและส่ิงปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชา 

ตามสัดสวนของเวลาการเชาที่เหลืออยู โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินทดแทนการเวนคืนที่ผูใหเชาไดรับจาก
หนวยงานภาครัฐ 

• ในกรณีที่กฎหมายผังเมือง ส่ิงแวดลอม หรือกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือขอบัญญัติใด ๆ ที่ออกแลว หรือที่จะ
ออกเพื่อหาม หรือจํากัดการใชพื้นที่หรือการประกอบ
ธุรกิจในบริเวณที่ดินที่เชาบางสวน หรือทั้งหมด และ
สงผลใหผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการเชนที่ทําอยู
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ตอไปได ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีขอจํากัด หรือขอหามการ
ประกอบธุรกิจตามกฎหมายท่ีกลาวขางตนในท่ีดิน 

ที่เชาบางสวน และผูเชายังคงประสงคที่จะประกอบ
ธุรกิจตอไปในสวนของที่ดินที่เชาที่ไมไดถูกหามหรือ
จํากัด ผูเชามีสิทธิบอกเลิกการเชาที่ดินบางสวนไดโดย
แจงใหผูใหเชาทราบ โดยอัตราคาเชาภายหลังจากการ
บอกเลิกการเชาดังกลาวใหลดลงตามสัดสวนของท่ีดิน
ที่เชาที่ถูกบอกเลิกการเชา 

• เม่ือสัญญาเชานี้ครบกําหนดระยะเวลาการเชาหรือ
ส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ผูเชาตองขนยายเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช เคร่ืองจักร หรือส่ิงของใด ๆ บนที่ดินที่เชาออก
จากที่ดินที่เชาและส่ิงปลูกสราง และสงมอบที่ดินที่เชา
พรอมดวยอาคารและสิ่งปลูกสรางใหแก ผู ให เชา 

ภายใน 180 วัน นับแตวันที่สัญญาเชานี้ครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาหรือส้ินสุดลง 

• ในกรณีที่ผูใหเชาประพฤติผิดสัญญา หรือคํารับรอง 
ขอใดขอหนึ่ง และผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบเพื่อให
แกไขความผิดนั้นภายใน 60 วัน นับจากวันแจงที่ผูเชา
ไดแจงใหผูใหเชาทราบแลว ผูใหเชายังคงประพฤติผิด
ตอไปอีก ผูเชามีสิทธิเลิกสัญญาและ/หรือฟองรอง
บังคับใหปฏิบัติตามสัญญาได และ/หรือเรียกรอง 
คาสินไหมทดแทนใด ๆ ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากความผิด 

หรือการเลิกสัญญา  รวมทั้งมูลคาส่ิงปลูกสรางใน
ขณะน้ัน  คาขนยายเคร่ืองจักร  เค ร่ืองมือ  ส่ิงของ 
เคร่ืองใชตาง ๆ ของผูเชาบนที่ดินที่เชา นอกจากน้ัน 

ผูใหเชาตกลงคืนเงินจายลวงหนาตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูและเงินคาเชารายปใหแก 
ผูเชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลือของป
การเชานั้นภายใน  15 วัน  นับจากวันที่ ผู เชาแจง 
การบอกเลิกสัญญาใหแกผูใหเชาทราบ 

• ในกรณีที่ผูเชาประพฤติผิดสัญญา หรือคํารับรองขอใด
ข อหนึ่ ง ต ามที่ กํ าหนดไ ว ดั งต อ ไปนี้  ซึ่ ง ถื อ เป น
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สาระสําคัญและอาจทําใหผูใหเชาไดรับความเสียหาย 

และผูใหเชาไดแจงใหผูเชาทราบเพื่อใหแกไขความผิด
นั้นภายใน 60 วันนับจากวันแจงที่ผูใหเชาไดแจงให 
ผูเชาทราบแลว ผูเชายังคงประพฤติผิดตอไปอีก ผูให
เชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายจาก
การประพฤติผิดสัญญาหรือคํารับรองของผูเชาได 

(1) ผู เชาผิดนัดไมชําระคาเชาเปนระยะเวลาไม 
นอยกวา 3 เดือน 

(2) ผูเชาไมชําระเงินคาภาษีอากร หรือเงินใด ๆ ที่ 
ผูเชามีหนาที่ตองชําระใหแกหนวยงานภาครัฐ 

(3) ผูเชาตกเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาด และศาลไดมีคําส่ังเห็นชอบดวยกับการ
ประนอมหนี้ หรือไมไดมีคําส่ังใหหลุดพนจากการ
ลมละลาย  หรือเพิกถอนคํา ส่ังพิทักษท รัพย
เด็ดขาดภายใน 1 ป 

(4) ทรัพย สินหรือกิจการของผู เชาบนที่ ดินที่ เชา 

ถูกศาลมีคําส่ังใหยึดหรืออายัด และไมไดมีคําส่ัง
เพิกถอนการยึดหรืออายัดภายใน 1 ป 

(5) ผูเชาแกไขดัดแปลงอาคารบนท่ีดินที่เชาโดยไมได
รับความยินยอมจากผูใหเชา เวนแตกรณีที่ผูให
เชาปฏิเสธการใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผล 

อันสมควร 

(2) สรุปสาระสําคัญของสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาที่โอนสําหรับอสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิ 

การเชาที่ดินของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหม จํานวน 2 แหง 

สําหรับสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเขาที่โอนนี้ สามารถพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดตามขอ 2(1)(ก) "สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส และสัญญาเชาที่โอนของสิทธิการเชากลุมที่ 1 และสิทธิการเชากลุมที่ 2 จํานวน 6  แหง 

(โครงการสมุย โครงการพิษณุโลก โครงการอมตะนคร โครงการเพชรบูรณ โครงการลําลูกกา  คลอง 6 และ

โครงการเสนา)" และขอมูลดังตอไปนี้เปนสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเง่ือนไขตามสัญญาเชาที่โอน 

ที่แตกตางไปจากแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส สําหรับโครงการรังสิต-นครนายก และ
โครงการบางปู  
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(ก) โครงการรังสิต-นครนายก 

ผูใหเชา บริษัท เฉลิมนคร จํากัด 

รายละเอียดทรัพยสิน บางสวนของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 46094 เลขท่ีดิน 200 เนื้อที่ดินที่เชา 33 

ไร 2 งาน (เนื้อที่ดินทั้งหมด จํานวน 33 ไร 2 งาน 71.5 ตารางวา) ต้ังอยู 
ณ ตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   

ขอกําหนด และเง่ือนไขที่

สําคัญในสัญญาเชา 

(ที่ตางไปจากแบบ 

สัญญาเชา ที่ดินมาตรฐาน

ของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 7 กันยายน 2548 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2578 

การโอนสิทธิการเชา 

• หามมิใหผูเชาโอนสิทธิการเชาแกบุคคลใด ๆ เวนแตเปนการโอนสิทธิ
การเชาใหแกบริษัทในเครือตามท่ีระบุไวในสัญญาเชา ทั้งนี้ หาก 

ผูเชาจะโอนสิทธิการเชาใหแกบุคคลอื่น ผูเชาจะตองไดรับความ
ยินยอมจากผูใหเชากอน1 

• ผูใหเชาตกลงจะไมโอนสิทธิของตนตามสัญญาเชานี้ หรือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลใดตลอดอายุของ
สัญญาน้ี ในกรณีที่ ผูเชาไมใหความยินยอมในการโอนสิทธิของ 
ผูใหเชา ผูเชาจะแจงเหตุผลอันสมควรใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูเชาใหความยินยอมในการโอนดังกลาว ผูใหเชา 

จะดําเนินการใหผูรับโอนยินยอมปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิ และ
หนาที่ของผูใหเชาตามสัญญานี้ทุกประการ 

การใหเชาชวงที่ดิน 

• ผูเชาสามารถใหเชาชวงที่ดินไดไมเกิน 2 ไรของเน้ือที่ดินที่เชา โดยไม
ตองขอความยินยอมจากผูใหเชา แตผูเชาตองแจงใหผูใหเชาเปน
หนังสือ 

ขอกําหนดและเงื่อนไขอ่ืน 

• ขอกําหนดเกี่ยวกับการตออายุการเชาเปนไปตามแบบสัญญาเชา
ที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

• ไมมีขอกําหนดที่ระบุวา "ในกรณีที่ผูใหเชาไมตกลงตออายุการเชา

                                                      
1
 ในปจจุบัน ผูใหเชาไดตกลงยินยอมเปนหนังสือใหเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชาสามารถโอนสิทธิการเชาตามสัญญาใหแกกองทุนรวมได 
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ตามที่ผูเชาเสนอ ผูใหเชาจะไมนําที่ดินออกใหเชาแกบุคคลอื่นโดยมี
เงื่อนไขดอยไปกวาขอเสนอของผูเชา" 

• ภายใตเงื่อนไขวา ผูเชาไมปฏิบัติผิดสัญญา และผูเชาเสนอเงื่อนไข
การเชาไมดอยกวาบุคคลอื่น ผูใหเชาตกลงใหผูเชาเชาที่ดินที่เชา
ตอไปอีก เวนแตผูใหเชามีความประสงคจะใชที่ดินที่เชาเพื่อประกอบ
ธุรกิจของตนเอง 

• ขอกําหนดที่เก่ียวกับสิทธิในการปฏิเสธกอน สําหรับการซ้ือที่ดินที่เชา
เปนไปตามแบบสัญญาเชามาตรฐานของเทสโก โลตัส เวนแตไมมี
ขอกําหนดสัญญามาตรฐานที่ระบุวา "ผูใหเชาสัญญาวา จะไมขาย
ที่ดินที่เชาใหแกบุคคลอื่นในราคาตํ่ากวาราคาท่ีผูเชาเสนอซ้ือ และใน
เงื่อนไขที่เปนประโยชนแกผูใหเชานอยกวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอซ้ือ
ที่ดินที่เชา" 

• เนื่องจากผูใหเชาเปนเจาของโครงการหมูบานจัดสรรซ่ึงต้ังอยู
ดานหลังที่ดินที่เชา ผูเชาตกลงใหความรวมมือแกผูใหเชาในการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ เพื่อไมใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอยู
อาศัยในหมูบานจัดสรรดังกลาว ดังนี้ 

• กอสรางกําแพงสูง 3 เมตร สําหรับดานที่ติดกับหมูบานจัดสรร และ
ปลูกตนไมตามแนวกําแพงดังกลาว 

• ปองกันมิใหมีเสียง และกล่ินจากบริเวณท่ีเก็บขยะของผูเชา อันเปน
การรบกวนผูอยูอาศัยในหมูบานจัดสรร และ 

• ดําเนินการใด ๆ ที่ผูใหเชาจะรองขอตามสมควร เพื่อวัตถุประสงคใน
การลดเสียง และกล่ินอันเกิดจากการประกอบกิจการของผูเชา 

ทั้งนี้ ผูเชาไมจําตองดําเนินการใด ๆ หรืองดเวนการดําเนินการใด ๆ เพื่อ
วัตถุประสงคตามท่ีกลาวขางตน ซึ่งตามความเห็นของผูเชา และผูใหเชา
จะเปนการทําใหเกิดความเสียหาย หรือเปนการทําใหเกิดการหยุดชะงัก
ในการดําเนินธุรกิจของผูเชา 

• ในระหวางระยะเวลาการเชา หากผูเชามีความประสงคจะแกไข
ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซม หรือกอสรางส่ิงปลูกสรางขึ้นใหม ผูเชา
จะตองขอความเห็นชอบจากผูใหเชา ในกรณีที่การแกไข ดัดแปลง 
ตอเติม ซอมแซม หรือกอสรางเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของ
บุคคลอื่นผูอยูอาศัยขางเคียงของที่ดินที่เชา ผูเชาตกลงรับผิดชอบใน
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ความเสียหายดังกลาว 

• ผูให เชา รับรองวา  นับต้ังแตวันจดทะเบียน  ผู เชาสามารถเขา
ครอบครอง ยึดถือ และใชสิทธิในที่ดินที่เชาไดโดยปราศจากการ
รบกวน ขัดสิทธิ หรือขัดขวางใด ๆ จากบุคคลอื่นใด หากมีกรณี
ดังกลาวเกิดขึ้น ผูใหเชาจะใหความรวมมือ และเขาเปนคูความ (หาก 

ผูเชาเรียกรอง) เพื่อโตแยง หรือตอสูคดีจนกวากรณีดังกลาวจะยุติ 

หรือถึงที่สุด โดยผูใหเชาตกลงรับผิดชอบในคาใชจายตาง ๆ รวมท้ัง
คาทนายความในการโตแยง หรือตอสูคดีดังกลาวทั้งหมด หากผูให
เชามีสวนในการทําใหเกิดคดีดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูเชาเปนผูมี
สวนทําใหเกิดคดีดังกลาวขึ้น ผูเชาจะรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
ฝายเดียว 

• ในกรณีที่เกิดความสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ กับทรัพยสิน เหตุแหง
การบอกเลิกสัญญา และการดําเนินการภายหลังการบอกเลิก
สัญญา กําหนดไวดังนี้ 

ความสูญเสีย หรือเสียหายกับส่ิงปลูกสราง 

• ในกรณีที่เกิดความสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสรางของ 
ผูเชา ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน อันเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือเหตุ
สุดวิสัย จนผูเชาเห็นวาไมสามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค
ของสัญญาตอไปได ผูเชามีสิทธิโอนสิทธิการเชาตามสัญญาน้ี ใหแก
บุคคล /หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ผูใหเชาเห็นชอบเพื่อประกอบธุรกิจใด ๆ 

บนที่ดินที่เชา หรือบอกเลิกสัญญา โดยการบอกกลาวใหผูใหเชา
ทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผูเชาไมมีหนาที่
ตองชําระคาเชา และหนาที่อื่นใดตามสัญญาอีก 

• ในกรณีที่ผูเชาใชสิทธิโอนสิทธิการเชาตามวรรคกอน ผูใหเชาและ
ผูรับโอนสิทธิการเชาจะตองทําสัญญาเชากันใหมแทนสัญญาน้ี โดย
มีขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขอื่น ๆ เหมือนกับที่ระบุ
ในสัญญาน้ี โดยผูใหเชาจะไมคิดคาตอบแทนการโอนสิทธิการเชา
จากผูเชา หรือผูรับโอนสิทธิการเชาอีก และผูใหเชาจะใหความ
รวมมือ และอํานวยความสะดวก ตลอดจนลงนามในเอกสารใด ๆ 

ใหแกผูเชาตามที่ไดรับการรองขอโดยมิชักชา และไมคิดคาใชจาย 

• ในกรณีที่ ผู เชาใช สิทธิบอกเลิกสัญญาตามความในวรรคกอน  

ผูใหเชาตกลงคืนเงินคาเชารายปที่ผูเชาไดชําระใหแกผูใหเชาตาม
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สัดสวนระยะเวลาการเชาที่เหลือของปการเชานั้น ภายใน 15 วัน  

นับจากวันที่ผูเชาไดขนยายทรัพยสิน ทําความสะอาด และปรับ
สภาพท่ีดินที่เชาตามที่ระบุขางตนเปนที่เรียบรอย 

หากผูเชาประสงคที่จะดําเนินธุรกิจบนที่ดินที่เชาตอไป ผูเชาจะตองรีบ
ดําเนินการปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสรางในบริเวณที่ดินท่ีเชาใหมีสภาพ
พรอมดําเนินธุรกิจตามปกติตอไป โดยการดําเนินดังกลาวจะตองทํา
ภายในระยะเวลารวดเร็วเหมาะสม นับต้ังแตวันที่ความสูญหาย หรือ
เสียหายเกิดขึ้น ในกรณีนี้ ผูเชาไดรับการยกเวนการชําระคาเชาตลอด
ระยะเวลาท่ีทําการปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสรางซ่ึงต้ังอยูในที่ดินที่เชา จน
อยูในสภาพท่ีพรอมที่จะดําเนินธุรกิจตอไปไดตามปกติ และผูเชาไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของใหใชส่ิงปลูกสรางดังกลาวได ทั้งนี้ 
ระยะเวลาปลอดคาเชาจะตองไมเกินกวา 12 เดือน นับจากวันที่ความ 

สูญหาย หรือเสียหายเกิดขึ้น 

• ในกรณีที่ความสูญหาย หรือเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงปลูกสรางที่อยู
บนที่ดินที่เชา ไมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของผูเชา จนถึง
ขนาดที่ผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสัญญานี้
ไดตอไป ผูเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผูเชาจะตองดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสรางเพื่อใหกลับสูสภาพพรอมดําเนินธุรกิจ
ภายในระยะเวลารวดเร็วเหมาะสม นับต้ังแตวันที่ความสูญหาย หรือ
เสียหายเกิดขึ้น ในกรณีนี้ ผูเชาไดรับการยกเวนการชําระคาเชา
ตลอดระยะเวลาที่ทําการปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสรางซ่ึงต้ังอยูในที่ดิน
ที่เชา จนอยูในสภาพท่ีพรอมที่จะดําเนินธุรกิจตอไปไดตามปกติ และ
ผูเชาไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของใหใชส่ิงปลูกสราง
ดังกลาวได ทั้งนี้ ระยะเวลาปลอดคาเชาจะตองไมเกินกวา 12 เดือน 

นับจากวันที่ความสูญหาย หรือเสียหายเกิดขึ้น 

การเวนคืน 

• ในกรณีที่ที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนถูกเวนคืนตามกฎหมาย ซึ่ง
การเวนคืนดังกลาวสงผลใหผูเชาไมสามารถดําเนินธุรกิจในท่ีดินที่
เชาไดตอไป ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได โดยผูใหเชาตกลงคืน
เงินจายลวงหนาที่ผูเชาไดชําระใหไวแกผูใหเชาตามสัญญาน้ีใหแก 
ผูเชาตามสัดสวนระยะเวลาการเชาที่เหลือ อยางไรก็ดี จํานวนเงินที่
คืนใหแกผูเชาดังกลาว จะตองไมมากกวาจํานวนเงินคาทดแทนที่
ผูใหเชาไดรับจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ นอกจากน้ี ผูใหเชา
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ตกลงคืนคาเชารายปที่ผูเชาชําระใหไวแกผูใหเชาตามสัญญาน้ี ตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของปการเชานั้น ๆ 

• ในกรณีที่ที่ดินที่เชาถูกเวนคืนบางสวน ซึ่งไมกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของผูเชาจนถึงขนาดที่ผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการในท่ีดิน 

ที่เชาตอไปได ผูเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยสัญญาน้ีจะยังคงมี
ผลใชบังคับตอไปเฉพาะสวนท่ีดินที่เชาที่มิไดถูกเวนคืน โดยในกรณีนี้ 
ผูใหเชาตกลงคืนเงินจายลวงหนาที่ผูเชาชําระใหแกผูใหเชาตาม
สัญญาน้ีตามสัดสวนของจํานวนเนื้อที่ดินที่เชาที่ถูกเวนคืน และ
ระยะเวลาการเชาที่เหลือ ทั้งนี้ จํานวนเงินที่คืนใหแกผูเชาดังกลาว
จะตองไมมากกวาจํานวนเงินคาทดแทนที่ ผู ให เชาได รับจาก
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ นอกจากน้ี ผูใหเชาตกลงคืนคาเชา 

รายปที่ผูเชาชําระใหไวแกผูใหเชาตามสัญญาน้ี ตามสัดสวนของ
จํานวนเนื้อที่ดินที่เชาที่ถูกเวนคืน และระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
ของปการเชานั้น ๆ และอัตราคาเชาภายหลังจากที่ถูกเวนคืนจะ
ลดลงตามสัดสวนของที่ดินที่เชาที่เหลือจากการเวนคืน 

• ในกรณีการเวนคืนที่ดินที่เชาตามท่ีกลาวขางตน ผูเชามีสิทธิที่จะ
ไดรับเงินคาทดแทนท่ีไดรับจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของสําหรับ
ส่ิงปลูกสรางที่ผูเชาไดปลูกสรางขึ้นในที่ดินที่เชา 

ขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ 

• ในกรณีที่กฎหมายเก่ียวกับผังเมือง ส่ิงแวดลอม หรือกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ หรือขอบัญญัติใด ๆ หาม หรือจํากัดการใชพื้นที่ หรือ
การประกอบธุรกิจในที่ดินที่เชา อันสงผลกระทบใหผูเชาไมสามารถ
ดําเนินธุรกิจในที่ดินที่เชาไดตอไป ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได 
โดยในกรณีดังกลาวนี้ ผูใหเชาตกลงคืนคาเชารายปที่ผูเชาชําระ 

ใหไวแกผูใหเชาตามสัญญาน้ี ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูของปการเชานั้น ๆ ใหแกผูเชาภายใน 30 วัน นับแตวันที ่
ผูเชาร้ือถอนส่ิงปลูกสรางออกจากท่ีดินที่เชา และสงมอบท่ีดินที่เชา
คืนใหแกผูใหเชา 

• ในกรณีที่การหาม  หรือขอจํากัดการใชพื้นที่  มีผลใชบังคับกับ
บางสวนของที่ดินที่เชา และผูเชายังประสงคที่จะประกอบธุรกิจใน
ที่ดินที่เชาในสวนที่มิไดถูกขอจํากัด หรือขอหามดังกลาวตอไป ผูเชา
มีสิทธิบอกเลิกการเชาที่ดินเฉพาะสวนที่ถูกขอหาม หรือขอจํากัดการ
ใชดังกลาว โดยแจงใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือ โดยผูใหเชาตกลง
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คืนคาเชารายปที่ ผู เชาชําระใหไวแกผูใหเชาตามสัญญานี้ ตาม
สัดสวนของจํานวนเน้ือที่ดินที่เชาที่ผูเชาบอกเลิก และระยะเวลาการ
เชาที่เหลืออยูของปการเชานั้น ๆ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ผูเชาร้ือ
ถอนส่ิงปลูกสราง (ถามี) ออกจากที่ดินที่เชา และสงมอบท่ีดินที่เชา
คืนใหแกผูใหเชา อัตราคาเชาจะลดลงตามสัดสวนของที่ดินที่เชาที่
เหลือจากการหักเนื้อที่ดินที่เชาที่ถูกขอหาม หรือขอจํากัดการใชพื้นที่ 

หมายเหตุ: 

ในกรณีที่ผูใหเชาจะตองคืนเงินคาเชา หรือเงินจายลวงหนาใหแกผูเชา  

ผูเชาตกลงใหผูใหเชาคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูเชา โดยไมรวมเงินที่
เปนเงินหักภาษีหัก ณ ที่จาย ที่ผูเชาหักไวตามที่กําหนดในสัญญานี้ 

กรณีผูใหเชาผิดสัญญา 

• ในกรณีที่ผูใหเชาประพฤติผิดสัญญาหรือคํารับรองขอใดขอหนึ่งใน
สัญญาเชา และผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรให
แกไขความผิดนั้นภายใน 60 วัน  นับแตวันแจงแลว ผูใหเชายังคง
ประพฤติผิดตอไปอีก ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชา และ/หรือ
ฟองรองบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาได และ/หรือเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนใด ๆ ที่เกิดขึ้น  เนื่องจากความผิดหรือการเลิกสัญญาเชานี้ 
ทั้งนี้ คาสินไหมทดแทนดังกลาวรวมถึงมูลคาของส่ิงปลูกสรางใน
ขณะน้ัน คาร้ือถอนส่ิงปลูกสราง คาขนยายเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชตาง ๆ ของผูเชา คาทําความสะอาด และคาปรับสภาพ
บริเวณท่ีดินที่เชา 

• ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ หากผูเชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูใหเชา
ตกลงคืนเงินจายลวงหนาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูและคาเชารายปตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูของปการเชานั้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูเชาแจงการ
บอกเลิกสัญญาเปนหนังสือใหผูเชาทราบ 

กรณีผูเชาผิดสัญญา 

ขอกําหนดเก่ียวกับกรณีผูเชาผิดสัญญาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส หากแตมีขอกําหนดเพิ่มเติมวา  

• ในกรณีที่ผูเชาผิดสัญญา หรือคํารับรองขอหนึ่งขอใด และผูใหเชาได
แจงใหผูเชาทราบเปนหนังสือใหแกไขความผิดนั้นภายใน 60 วัน  

นับแตวันแจงแลว หากแตผูเชายังคงประพฤติผิดตอไปอีก ผูใหเชามี
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สิทธิแกไขความผิดนั้นเอง โดยผูเชาจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่ผูให
เชาไดจายไปจริงสําหรับการแกไขความผิดนั้น 

• ผูใหเชามีสิทธิเรียกคาเชาที่ยังคางชําระ และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 

15 ตอป สําหรับคาเชาที่ยังคางชําระจากผูเชา โดยผูใหเชาไมมีสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนใด ๆ อีก 

• เม่ือสัญญาครบกําหนดระยะเวลาการเชา หรือส้ินสุดไมวาดวย 

เหตุใด ๆ ผูเชามีหนาที่ร้ือถอนส่ิงปลูกสราง เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและ
เคร่ืองจักรใด ๆ ออกจากท่ีดินที่เชาภายใน 120 วัน นับแตวันที่
สัญญาส้ินสุด ผูเชามีหนาที่จัดการทําความสะอาด และกําจัดขยะ
มูลฝอย และส่ิงปฏิกูล รวมทั้งปรับสภาพที่ ดินที่ เชาใหมีสภาพ
ใกลเคียงกับสภาพเดิมเทาที่สามารถจะกระทําได และสงมอบท่ีดิน 

ที่เชาคืนใหแกผูใหเชาภายในกําหนดเวลาดังกลาว มิเชนนั้นผูเชา
ตองชดใชคาเสียหายใหแกผูใหเชาในอัตราวันละเทากับอัตราคาเชา
รายวันอัตราสุดทายกอนที่สัญญาน้ีจะครบกําหนด หรือส้ินสุดลง 
จนกวาจะปฏิบัติหนาที่เสร็จส้ิน ในการร้ือถอนส่ิงปลูกสราง และ 

ส่ิงตาง ๆ ทั้งหลายนั้น ผูเชาจะตองดําเนินการขออนุญาตรื้อถอนจาก
เจาหนาที่ที่เก่ียวของใหถูกตองตามกฎหมาย แตถาผูเชาไดตออายุ
สัญญานี้ออกไป ผูเชาไมมีหนาที่ดังกลาวจนกวาการตออายุสัญญา
จะส้ินสุดลง 

(ข) โครงการบางปู 

ผูใหเชา บริษัท ซีอารซี พรอพเพอรต้ีแอนดดีเวลอปเมนท จํากัด 

รายละเอียดทรัพยสิน ที่ดินตามโฉนดท่ีดินเลขที่ 292265 เลขท่ีดิน 144 เนื้อที่ดินที่เชา 55 ไร 80 

ตารางวา ต้ังอยู ณ ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 

ขอกําหนด และเง่ือนไข 

ที่สําคัญในสัญญาเชา  

(ที่ตางไปจากแบบสัญญา

เชา ที่ดินมาตรฐานของ 

เทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 5 ตุลาคม 2550 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2580 
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 การโอนสิทธิการเชา 

• เวนแตเปนการโอนสิทธิการเชาใหแกบริษัทในเครือ หากผูเชาจะโอน
สิทธิการเชาใหแกบุคคลอื่น2 ผูเชาจะตองไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากผูใหเชากอน โดยผูใหเชาจะไมปฏิเสธการใหความยินยอม
โดยไมมีเหตุอันสมควร โดยผูเชาจะแจงใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือ
ถึงความประสงคในการโอนสิทธิดังกลาว และผูใหเชาตกลงแจงให   
ผูเชาทราบเปนหนังสือวา ผูใหเชาจะยินยอมใหผูเชาโอนสิทธิดังกลาว
หรือไมภายใน 15 วัน เม่ือไดรับความยินยอมจากผูใหเชา หรือในกรณี
การโอนสิทธิการเชาใหแกบริษัทในเครือของผูเชา ผูเชาจะดําเนินการ
ใหผูรับโอนยินยอมปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิ และหนาที่ของผูเชา
ตามสัญญานี้ทุกประการ และจะสงมอบหลักฐานการตกลงดังกลาว
ใหแกผูใหเชากอนการโอนดังกลาว ผูเชาและผูรับโอนของผูเชาตกลง
รับผิดชอบคาธรรมเนียมการจดทะเบียน คาอากรแสตมป และ
คาใชจายอื่นใดในการดําเนินการโอนสิทธิการเชา 

• นับต้ังแตวันที่ทําสัญญานี้จนกวาสัญญาจะส้ินสุด ผูใหเชามีสิทธิที่จะ
โอนสิทธิและหนาที่ เ ก่ียวกับการเชาที่ ดินภายใต เงื่อนไข  และ
ขอกําหนดของสัญญาน้ี หรือมีสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

(ทั้งหมด หรือบางสวน) ใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขสิทธิ
ในการเสนอซื้อกอนโดยผูเชา โดยผูใหเชาจะดําเนินการใหผูรับโอน
ยินยอมปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิ และหนาที่ของผูใหเชาตามสัญญา
นี้ทุกประการ และจะสงมอบหลักฐานการตกลงดังกลาวใหผูเชากอน
การโอนดังกลาว 

                                                      
2

  ในปจจุบัน ผูใหเชาไดตกลงยินยอมเปนหนังสือใหเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชาสามารถโอนสิทธิการเชาตามสัญญาใหแกกองทุนรวมได 
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 การใหเชาชวงที่ดิน 

ผูใหเชายินยอมใหผูเชามีสิทธิเต็มที่ในการครอบครอง และใชที่ดินที่เชา
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามวัตถุประสงคโดยไมขัดตอสัญญานี้ และ
ยินยอมใหผูเชาใหเชาชวงท่ีดินที่เชาไดโดยไมตองขอความยินยอมจาก 

ผูใหเชา แตผูเชาจะตองบอกกลาวการใหเชาชวงดังกลาวใหแกผูใหเชา
กอนการใหเชาชวง และผูเชาจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ ของ
ผูเชาชวง ซึ่งทําใหผูใหเชาเสียหาย หรือกระทบตอสิทธิในท่ีดินของผูใหเชา
ตามสัญญาน้ี และไมถือวาการเชาชวงดังกลาวเปนเหตุปลดเปล้ืองความ
รับผิดชอบของผูเชาในการชําระคาเชาที่ผูเชาจะตองชําระใหแกผูใหเชา
ตามสัญญาน้ี ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน เม่ือระยะเวลาการเชาตาม
สัญญาน้ีส้ินสุดลง ผูเชามีหนาที่ดําเนินการใหผูเชาชวงทั้งหมดของผูเชา
ออกจากที่ดินที่เชากอนสงมอบที่ดินคืนใหแกผูใหเชา โดยผูใหเชาตกลงจะ
ใหความรวมมือกับผูเชาในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนเพื่อใหการเชาชวง
ดังกลาวมีผลสมบูรณตามที่ผูเชาไดตกลงกับผูเชาชวงภายในขอบเขตของ
สัญญานี้ 

 ขอกําหนด และเงื่อนไขอ่ืน 

• ขอกําหนดเก่ียวกับภาระหนาที่ของผูเชาในเร่ืองภาษีเปนไปตามแบบ
สัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส เวนแตในสัญญานี้ระบุวา   

"ผูเชาเปนผูรับผิดชอบชําระภาษีที่เก่ียวของกับอาคารส่ิงปลูกสรางซ่ึง
ผูเชาปลูกสรางขึ้น" 

• ผู ให เชา รับรองวา  นับต้ังแตวันจดทะเบียน  ผู เชาสามารถเขา
ครอบครอง ยึดถือ และใชสิทธิในที่ดินที่เชาไดโดยปราศจากการ
รบกวน ขัดสิทธิ หรือขัดขวางใด ๆ จากบุคคลอื่นใด หากมีกรณี
ดังกลาวเกิดขึ้น ผูใหเชาจะใหความรวมมือ และเขาเปนคูความรวม 

(หากผูเชาเรียกรอง) เพื่อโตแยง หรือตอสูคดีจนกวากรณีดังกลาวจะ
ยุติ หรือถึงที่สุด โดยผูเชาตกลงรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ รวมทั้ง   
คาทนายความในการโตแยง หรือตอสูคดีดังกลาวทั้งหมด 
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 • การแกไข ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซม หรือกอสรางส่ิงปลูกสรางขึ้น
ใหม กอนหรือในระหวางระยะเวลาการเชาตามสัญญานี้ หากเปนไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของ ผูใหเชาจะใหความเห็นชอบ
แบบแปลน แผนผังสําหรับการดังกลาวเพื่อใหผูเชาไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยผูเชาตกลงรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 

ตลอดจนคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น สําหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ
ผูใหเชา (ถามี) อันเนื่องมาจากการแกไข ดัดแปลงส่ิงปลูกสราง
ดังกลาว ทั้งนี้ ส่ิงปลูกสรางดังกลาวจะตองเปนอาคาร หรือส่ิงปลูก
สรางที่ใชเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคการเชาตามสัญญานี้ 

• ตลอดอายุสัญญาเชา ผูใหเชาจะไมนําที่ดินที่ผูใหเชา หรือบริษัทใน
เครือของผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง ซึ่งอยู
บริเวณใกลเคียงกับที่ดินที่เชา (ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน) ไดแก 
บางส วนของที่ ดินตามโฉนดท่ี ดิน เลขที่  2745  และ  28881 

นอกเหนือจากท่ีดินที่เชาตามสัญญานี้ และท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขที่ 
28806 ไปขาย หรือใหเชาแกผูประกอบการซึ่งดําเนินธุรกิจคาปลีกคา
สงขนาดใกลเคียงกับขนาดธุรกิจของผูเชาที่อยูบนที่ดินที่เชา หรือ
ธุรกิจใกลเคียงกับธุรกิจของผูเชาอันเปนการแขงขันกับผูเชา 

 • เม่ือครบกําหนดระยะเวลาเชา หรือสัญญาส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด 

ผูเชามีหนาที่ร้ือถอนส่ิงปลูกสราง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช หรือเคร่ืองจักร
ใด ๆ ที่อยูบนที่ ดินที่เชา รวมทั้งทําความสะอาด และกําจัดขยะ 

มูลฝอย และส่ิงปฏิกูล และปรับสภาพท่ีดินที่เชาใหมีสภาพใกลเคียง
กับสภาพเดิมเทาที่จะสามารถทําได และสงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแก
ผูใหเชาภายใน 120 วัน นับแตวันที่สัญญาครบกําหนด หรือส้ินสุดลง 
หากผูเชาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด ผูเชาตองเสียคาเสียหายแกผูใหเชาในอัตราวันละเทากับ
จํานวนเงินสองเทาของอัตราคาเชาอัตราสุดทายกอนที่สัญญาจะครบ
กําหนด หรือส้ินสุดลง จนกวาการร้ือถอนจะเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ผูใหเชา 

มีสิทธิเขาทําการร้ือถอนแทนผูเชาได โดยผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชา
ทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนวันที่ผูใหเชาจะทําการร้ือถอน 

พรอมระบุวันที่ผูใหเชาจะเขาทําการร้ือถอน ในกรณีดังกลาว ผูเชา
จะตองชดใชคาใชจายในการร้ือถอนที่ผูใหเชาไดจายไปจริงตาม
สมควรใหแกผูใหเชา ภายหลังจากที่ผูใหเชาไดสงมอบใบเสร็จรับเงิน
สําหรับคาใชจายดังกลาวใหแกผูเชาเพื่อเปนหลักฐานการเบิกจาย  
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 ทั้งนี้ ผูใหเชาตกลงวา จะดําเนินการใหการร้ือถอนเสร็จส้ินภายใน
กําหนดระยะเวลาอันสมควรตามท่ีบุคคลผูประกอบวิชาชีพดังกลาว
พึงกระทําโดยสุจริต 

• ในกรณีที่เกิดความสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ กับทรัพยสิน เหตุแหง
การบอกเลิกสัญญา และการดําเนินการภายหลังการบอกเลิกสัญญา 

กําหนดไวดังนี้ 

ความสูญเสีย หรือเสียหายกับส่ิงปลูกสราง 

• ในกรณีที่เกิดความสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสรางของ 
 ผูเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน อันเน่ืองมาจากอัคคีภัย หรือเหตุ
สุดวิสัย จนผูเชาเห็นวาไมสามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของ
สัญญาตอไปได ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการบอกกลาวให 
ผูใหเชาทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผูเชาไมมี
หนาที่ตองชําระคาเชา และหนาที่อื่นใดตามสัญญาอีก 

• ในกรณีที่ผูเชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามความในวรรคกอน ผูใหเชา
ตกลงคืนเงินคาเชารายปที่ผูเชาไดชําระใหแกผูใหเชาตามสัดสวน
ระยะเวลาการเชาที่เหลือของปการเชานั้น ภายใน 15 วัน นับจากวันที่
ผูเชาไดขนยายทรัพยสิน ทําความสะอาด และปรับสภาพท่ีดินที่เชา
ตามที่ระบุขางตนเปนที่เรียบรอย ทั้งนี้ ผูใหเชาไมมีหนาที่ที่จะตองคืน
เงินจายลวงหนาที่ผูเชาไดชําระตามสัญญานี้ใหแกผูเชาแตอยางใด 

หากผูเชาประสงคที่จะดําเนินธุรกิจบนที่ดินที่เชาตอไป ผูเชาจะตองรีบ
ดําเนินการปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสรางในบริเวณที่ดินที่เชาใหมีสภาพ
พรอมดําเนินธุรกิจตามปกติตอไป โดยการดําเนินดังกลาวจะตองทํา
ภายในระยะเวลารวดเร็วเหมาะสม นับต้ังแตวันที่ความสูญหาย หรือ
เสียหายเกิดขึ้น ในกรณีนี้ ผูเชาไดรับการยกเวนการชําระคาเชาตลอด
ระยะเวลาที่ทําการปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสรางซ่ึงต้ังอยูในที่ดินที่เชา 

จนอยูในสภาพท่ีพรอมที่จะดําเนินธุรกิจตอไปไดตามปกติ และผูเชา
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของใหใชส่ิงปลูกสรางดังกลาวได 
ทั้งนี้ ระยะเวลาปลอดคาเชาจะตองไมเกินกวา 12 เดือน นับจากวันที่
ความสูญหายหรือเสียหายเกิดขึ้น 
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 • ในกรณีที่ความสูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับส่ิงปลูกสรางที่อยูบน
ที่ดินที่เชา ไมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของผูเชา จนถึงขนาด
ที่ผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสัญญาน้ีได
ตอไป ผูเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผูเชาจะตองดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสรางเพื่อใหกลับสูสภาพพรอมดําเนินธุรกิจ
ภายในระยะเวลารวดเร็วเหมาะสม นับต้ังแตวันที่ความสูญหาย หรือ
เสียหายเกิดขึ้น ในกรณีนี้ ผูเชาไดรับการยกเวนการชําระคาเชาตลอด
ระยะเวลาท่ีทําการปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสรางซ่ึงต้ังอยูในที่ดินที่เชา 

จนอยูในสภาพที่พรอมที่จะดําเนินธุรกิจตอไปไดตามปกติ และผูเชา
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของใหใชส่ิงปลูกสรางดังกลาวได 
ทั้งนี้ ระยะเวลาปลอดคาเชาจะตองไมเกินกวา 12 เดือน นับจากวันที่
ความสูญหาย หรือเสียหายเกิดขึ้น 

• ในกรณีที่เกิดความสูญหาย หรือเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงปลูกสรางท่ี
อยูบนที่ดินที่เชา จนสงผลใหผูเชาไมสามารถการดําเนินกิจการ
ตามปกติได หากแตผูเชาเลือกที่จะทําการปรับปรุงสภาพส่ิงปลูกสราง 
และไดรับการยกเวนการชําระคาเชาเปนระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน  

เม่ือสัญญาน้ีส้ินสุดลง คูสัญญาตกลงใหสัญญานี้ตอระยะเวลาการ
เชาออกไปเทากับระยะเวลาที่ผูเชาไมสามารถประกอบธุรกิจได
ตามปกติ ทั้งนี้ เวนแตผูเชาจะไดแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาอยาง
นอย 6 เดือนกอนสัญญาส้ินสุดวาผูเชาไมประสงคที่จะตอระยะเวลา
การเชา โดยอัตราคาเชาสําหรับชวงระยะเวลาท่ีขยายออกไปน้ี จะ
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 

การเวนคืน 

• ในกรณีที่ที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนถูกเวนคืนตามกฎหมาย ซึ่ง
การเวนคืนดังกลาวสงผลใหผูเชาไมสามารถดําเนินธุรกิจในที่ดินที่เชา
ไดตอไป ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได โดยผูใหเชาตกลงคืนเงิน
จายลวงหนาที่ผูเชาไดชําระใหไวแกผูใหเชาตามสัญญานี้ใหแกผูเชา
ตามสัดสวนระยะเวลาการเชาที่เหลือ อยางไรก็ดี จํานวนเงินที่คืน
ใหแกผูเชาดังกลาวจะตองไมมากกวาจํานวนเงินคาทดแทนที่ผูใหเชา
ไดรับจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ นอกจากนี้ ผูใหเชาตกลงคืน 

คาเชารายปที่ผูเชาชําระใหไวแกผูใหเชาตามสัญญาน้ี ตามสัดสวน
ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของปการเชานั้น ๆ 
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 • ในกรณีที่ที่ดินที่เชาถูกเวนคืนบางสวน ซึ่งไมกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของผูเชาจนถึงขนาดท่ีผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการในที่ดินที่
เชาตอไปได ผูเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยสัญญานี้จะยังคงมีผล
ใชบังคับตอไปเฉพาะสวนท่ีดินที่เชาที่มิไดถูกเวนคืน โดยในกรณีนี้ 
ผูใหเชาตกลงคืนเงินจายลวงหนาที่ผูเชาชําระใหแกผูใหเชาตาม
สัญญานี้ตามสัดสวนของจํานวนเนื้อที่ดินที่เชาที่ ถูกเวนคืน และ
ระยะเวลาการเชาที่เหลือ ทั้งนี้ จํานวนเงินที่คืนใหแกผูเชาดังกลาว
จะตองไมมากกวาจํานวนเงินคาทดแทนท่ีผูใหเชาไดรับจากหนวยงาน
ราชการที่เก่ียวของ นอกจากน้ี ผูใหเชาตกลงคืนคาเชารายปที่ผูเชา
ชําระใหไวแกผูใหเชาตามสัญญานี้ ตามสัดสวนของจํานวนเนื้อที่ดินที่
เชาที่ถูกเวนคืน และระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของปการเชานั้น ๆ  

และอัตราคาเชาภายหลังจากที่ถูกเวนคืนจะลดลงตามสัดสวนของ
ที่ดินที่เชาที่เหลือจากการเวนคืน 

• ในกรณีการเวนคืนที่ดินที่เชาตามที่กลาวขางตน ผูเชามีสิทธิที่จะไดรับ
เงินคาทดแทนท่ีไดรับจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของสําหรับส่ิงปลูก
สรางที่ผูเชาไดปลูกสรางขึ้นในที่ดินที่เชา 

ขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ 

• ในกรณีที่กฎหมายเก่ียวกับผังเมือง ส่ิงแวดลอม หรือกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือขอบัญญัติใด ๆ หาม หรือจํากัดการใชพื้นที่ หรือการ
ประกอบธุรกิจในท่ีดินที่เชา อันสงผลกระทบใหผูเชาไมสามารถ
ดําเนินธุรกิจในที่ดินที่เชาไดตอไป ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได 
โดยในกรณีดังกลาวนี้ ผูใหเชาตกลงคืนคาเชารายปที่ผูเชาชําระใหไว
แกผูใหเชาตามสัญญานี้ ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
ของปการเชานั้น ๆ ใหแกผูเชาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ผูเชาบอกเลิก
สัญญา 
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 • ในกรณีที่การหาม หรือขอจํากัดการใชพื้นที่ มีผลใชบังคับกับบางสวน
ของที่ดินที่เชา และผูเชายังประสงคที่จะประกอบธุรกิจในท่ีดินที่เชา
ในสวนที่มิไดถูกขอจํากัด หรือขอหามดังกลาวตอไป ผูเชามีสิทธิบอก
เลิกการเชาที่ดินเฉพาะสวนที่ถูกขอหาม หรือขอจํากัดการใชดังกลาว 

โดยแจงใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือ โดยผูใหเชาตกลงคืนคาเชารายป
ที่ผูเชาชําระใหไวแกผูใหเชาตามสัญญาน้ี ตามสัดสวนของจํานวน 

เนื้อที่ดินที่เชาที่ผูเชาบอกเลิก และระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของป
การเชานั้น ๆ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ผูเชาบอกเลิกการเชาที่ดิน 

ที่เชาในสวนดังกลาว อัตราคาเชาจะลดลงตามสัดสวนของที่ดินที่เชา
ที่เหลือจากการหักเน้ือที่ดินที่เชาที่ถูกขอหาม หรือขอจํากัดการใช
พื้นที่ 

 กรณีผูใหเชาผิดสัญญา 

• ในกรณีที่ผูใหเชาประพฤติผิดสัญญา หรือคํารับรองขอหนึ่งขอใด  

เปนเหตุใหผูเชาไดรับความเสียหาย หรือเสียประโยชน และผูเชาได
แจงเปนหนังสือใหผูใหเชาแกไขเหตุแหงความผิดนั้นภายในกําหนด
ระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง หากแตผูใหเชายังคงประพฤติ
ผิดสัญญา ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และ/หรือเรียกรองใหผูใหเชา
ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และ/หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับ
มูลคาส่ิงปลูกสรางในขณะนั้น คาร้ือถอนส่ิงปลูกสราง คาขนยาย
เคร่ืองจักร และคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ของผูเชาบนที่ดินที่เชา 

รวมถึงคาใชจายในการทําความสะอาด คากําจัดขยะมูลฝอย และส่ิง
ปฏิกูล และคาใชจายในการปรับสภาพท่ีดินที่เชา โดยในกรณีที่ผูเชา
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูใหเชาตกลงคืนเงินจายลวงหนาที่ผูเชาชําระ
ใหแกผูใหเชาตามสัญญานี้ ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลือ 

และคาเชารายปที่ผูเชาชําระใหไวแกผูใหเชาตามสัญญานี้ ตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของปการเชานั้น ๆ ภายใน 

15 วันนับแตวันที่ผูเชาบอกเลิกสัญญา 
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 กรณีผูเชาผิดสัญญา 

• ภายใตเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาขางตน ซึ่งระบุใหผูเชามีหนาที่ชดใช
คาปรับรายวัน ในกรณีที่ผูเชาไมสามารถร้ือถอนส่ิงปลูกสรางออกจาก
ที่ดิน และปรับสภาพท่ีดินใหกลับสูสภาพเดิมใหแกผูใหเชาไดภายใน
กําหนดระยะเวลา และผูใหเชาไดใชสิทธิในการรื้อถอนส่ิงปลูกสราง
โดยผูเชารับผิดชอบคาใชจาย ในกรณีที่ผูเชาประพฤติผิดสัญญา หรือ
คํารับรองขอหนึ่งขอใด เปนเหตุใหผูใหเชาไดรับความเสียหาย หรือ
เสียประโยชน และผูใหเชาไดแจงเปนหนังสือใหผูเชาแกไขเหตุแหง
ความผิดนั้นภายในกําหนดระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 
หากแตผูเชายังคงประพฤติผิดสัญญา ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
นี้ และ/หรือเรียกรองใหผูเชาปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และ/หรือ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิด หรือการ
เลิกสัญญานั้น เทากับจํานวนคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาที่เหลือ
นับจากวันที่บอกเลิกสัญญา รวมท้ังคาร้ือถอนส่ิงปลูกสราง คาขน
ยายเคร่ืองจักร และคาเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ของผูเชาบนที่ดินที่
เชา รวมถึงคาใชจายในการทําความสะอาด คากําจัดขยะมูลฝอย 

และส่ิงปฏิกูล และคาใชจายในการปรับสภาพที่ดินที่เชา ตลอดจน
คาใชจายในการเรียกเก็บเงิน และคาใชจายในการดําเนินคดี พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นอกเหนือจากสิทธิในการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนดังกลาวขางตน ในกรณีที่ผูใหเชาใชสิทธิบอกเลิก
สัญญา ผูใหเชามีสิทธิริบเงินจํานวนใด ๆ ที่ผูเชาไดชําระใหไวแกผูให
เชา ณ เวลาท่ีผูใหเชาแจงการบอกเลิกสัญญาเปนหนังสือใหแกผูเชา 

และเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาวขางตน โดยใหถือวาเงินที่ผูให
เชาริบไวเปนสวนหนึ่งของคาเสียหาย 

• ในกรณีที่ผูเชาผิดนัดชําระคาเชาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน 

ผูใหเชาตกลงแจงเปนหนังสือใหผูเชาปฏิบัติใหถูกตองภายในกําหนด
ระยะเวลา 60 วัน โดยผูใหเชามีสิทธิเรียกรองคาเชาสวนที่คางชําระ 

และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่คาเชาถึงกําหนด
ชําระ จนถึงวันที่ผูเชาชําระคาเชาคางชําระ พรอมดอกเบี้ยใหผูใหเชา
ครบถวน 
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 ประเด็นที่เกี่ยวกับสะพาน และการใชที่ดินที่ราชพัสดุเพ่ือเปน

ทางเขา-ออกโครงการ 

• ผูเชาตกลงดําเนินการพัฒนาที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่ 28881 (ปจจุบัน
เปล่ียนเปนโฉนดที่ดินเลขที่ 292264) เพื่อใชเปนถนนเพ่ือการสัญจร 
ดวยคาใชจายของผูเชา 

• นับจากวันท่ีของสัญญา ผูใหเชายินยอมใหผูเชาผานเขา และทําการ
พัฒนาท่ีดินตามที่กลาวขางตน โดยไมมีคาตอบแทน และจะถือวา
การดําเนินการดังกลาวไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ แกผูใหเชา 

• เม่ือการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ และผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบ
เปนหนังสือ ผูใหเชาตกลงยกที่ดินที่ไดรับการพัฒนาดังกลาว ซึ่งมี 

เนื้อที่ทั้งส้ิน 6 ไร 1 งาน 80 ตารางวา ใหแกสาธารณะเพื่อใชเปนถนน  

ผูเชา และผูใหเชาตกลงท่ีจะกําหนดวันเพื่อการดําเนินการดังกลาว
รวมกัน โดยผูใหเชาจะสงมอบเอกสารการดําเนินการดังกลาวใหแก 
ผูเชาภายหลังการดําเนินการแลวเสร็จ 

• ผูใหเชาและผูเชาตกลงใหความรวมมือกันในการขอรับใบอนุญาต 

ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการกอสรางถนนสาธารณะ (ขนาดประมาณ  

40 x 258 เมตร) โดยผูเชารับผิดชอบคาใชจาย 

• กรมธนารักษไดอนุญาตใหเจาของที่ ดินเดิมใชที่ราชพัสดุพื้นที่
โดยประมาณ 2 งาน 31.2 ตารางวา ซึ่งอยูในการกํากับดูแลของ
กรมธนารักษ เพื่อกอสรางสะพานขามคลองสาธารณะ (คลอง
ชายทะเล) เพื่อเช่ือมตอพื้นที่ชุมชนฝงทิศเหนือ3 รวมทั้งทรัพยสินสวน
โครงการบางปูกับถนนสุขุมวิท โดยไมมีกําหนดระยะเวลาการใชที่ดิน 

ภายใตเงื่อนไขวาจะตองโอนกรรมสิทธิ์ในสะพานดังกลาวใหแก
กระทรวงการคลังเม่ือกอสรางสะพานดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว4 

                                                      
3
  คลองสาธารณะ (คลองชายทะเล) ดังกลาว ค่ันระหวางชุมชนทางฝงทิศเหนือของคลองและถนนสุขุมวิท โดยประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนดังกลาวตอง

เดินทางเขาออกระหวางชุมชนและถนนสุขุมวิทโดยอาศัยสิทธิการใชสะพานซึ่งเปนทางเขาออกท่ีสําคัญเพื่อขามคลองตามจุดตาง ๆ ในลักษณะ
เชนเดียวกันกับสิทธิท่ีกองทุนรวมจะไดรับในการเขาออกทรัพยสินสวนโครงการบางปู 

4  เทสโก โลตัส (ในฐานะผูกอสรางสะพาน) จะไดโอนกรรมสิทธิ์ในสะพานขามคลองใหแกกระทรวงการคลังภายในเดือนพฤศจิกายน 2555  
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 • เจาของที่ดินปจจุบันไดชําระคาธรรมเนียมการใชที่ดินใหแกกรม 

ธนารักษสําหรับการใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว และมีภาระหนาที่ตอ
กรมธนารักษในการดูแลรักษาสะพานขามคลองดังกลาว  

• ภายหลังจากที่ ผู เชาโอนสิทธิการเชาที่ ดินใหแกกองทุนรวมแลว 

กองทุนรวมจะมีภาระหนาที่ในการดูแลรักษาสะพานขามคลอง
ดังกลาวตามที่จะไดกําหนดไวในบันทึกแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดิน 

ซึ่งจะมีการจดทะเบียนบันทึกฉบับดังกลาวกับสํานักงานที่ดินในวัน
โอนกรรมสิทธิ์ 

3. สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาหลัก  

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

กองทุนรวม ในฐานะผูใหเชา ตกลงใหเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา เชาทรัพยสินในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุน โดยขอตกลงในสัญญาเชาหลักแตละฉบับ
เหมือนกัน (เวนแตสวนที่มีการแกไขเพื่อใหเปนไปตามขอตกลงของสัญญาเชาที่ดินที่อาคารต้ังอยู)  

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

ระยะเวลาการเชาและการ

ตออายุ 

สัญญาเชาหลักมีระยะเวลาการเชา 10 ป (โดยอาจตอสัญญาเชาหลักได  
2 คราว ๆ ละ 10 ป) โดยอัตราคาเชาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ทุก ๆ 3 ป โดย
จะเร่ิมมีผลสําหรับคาเชาในปที่ 4 (หลังจากนั้นในปที่ 7 และปที่ 10 และ
ระยะเวลาการเชาที่มีการตออายุในปที่ 3 และปที่ 6 เปนตน)  

ในกรณีที่กองทุนรวมหรือเทสโก โลตัส เห็นวา (ซึ่งพิจารณาจากการ
ประเมินของผูประเมินอิสระ) อัตราคาเชาดังกลาวไมสอดคลองกับอัตรา 

คาเชาตามราคาตลาดอยางมีนัยสําคัญอีกตอไป กองทุนรวม หรือเทสโก 
โลตัส อาจสงคําบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาไมนอยกวา  

6 เดือน กอนเร่ิมระยะเวลาตออายุสัญญาเชาหลักนั้น ในกรณีดังกลาว
กองทุนรวมกับเทสโก โลตัส จะเจรจาตอรองกันโดยสุจริตเพื่อกําหนดอัตรา
คาเชาสําหรับระยะเวลาตออายุสัญญาเชาหลัก ถากองทุนรวมและเทสโก 
โลตัส ไมสามารถตกลงเรื่องอัตราคาเชาสําหรับระยะตออายุสัญญา 

เชาหลักนั้นไดกอนระยะเวลา 3 เดือน กอนเร่ิมระยะเวลาตออายุสัญญา
เชาหลัก ใหสงเร่ืองใหผูเช่ียวชาญเปนผูประเมินอัตราคาเชาในปแรกของ
การตออายุสัญญา (การประเมินดังกลาวไมมีผลผูกพัน) เม่ือไดรับผลการ
ประเมินดังกลาวแลว คูสัญญาจะตองเจรจาตอรองกันโดยสุจริตเพื่อ
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กําหนดอัตราคาเชา แตหากยังไมสามารถตกลงรวมกันไดกอนวันที่การตอ
อายุสัญญาเชาหลักจะเร่ิมมีผลใหสัญญาเชาหลักส้ินสุดลง ณ วันครบ
กําหนดระยะเวลาการเชาเดิม 

คาเชา อัตราคาเชาสําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกแตละแหง
ใหเปนไปตามที่ระบุในเอกสารแนบทายของสัญญาเชาหลัก (เวนแตจะมี
การพิจารณาอัตราคาเชาใหมสําหรับชวงระยะเวลาตออายุสัญญาเชาหลัก
ตามที่ระบุไวขางตน) 

นอกเหนือจากคาเชาแลว เทสโก โลตัส ตองชําระคาภาษีโรงเรือน ภาษี
ปาย และท่ีดินสําหรับทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม 

ขอตกลงของเทสโก โลตัส  เทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา ตกลงจะกระทําหรืองดเวนกระทําการอยางใด
อยางหน่ึงอันเก่ียวกับทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม ขอตกลงดังกลาว
รวมถึงการชําระคาใชจายท้ังหมดที่เก่ียวกับทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม 

การรักษาซอมแซมทรัพยสินที่เชาใหอยูในสภาพดี การปรับปรุงทรัพยสิน 

ที่เชา (ตามที่เทสโก โลตัส เห็นสมควร) ไมทําการเปล่ียนแปลงโครงสราง
ของทรัพยสิน และใชทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมตามวัตถุประสงคที่
ได รับอนุญาตเทานั้น  (รวมถึงการดําเนินธุร กิจโดยเทสโก  โลตัส ) 

ดําเนินการใหทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมเปดทําการในชวงเวลาทําการ
ปกติในปจจุบันของเทสโก โลตัส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ
ตาง ๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวของกับศูนยการคา และตองยายออกจาก
ทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเชาและสงมอบคืน
ทรัพยสินในสภาพเดิมใหกองทุนรวม เปนตน 

ขอตกลงของกองทุนรวม กองทุนรวมตกลงที่จะดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส 

ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนสัญญาเชาหลัก การใหเทสโก โลตัส ไดใช
ประโยชนในทรัพยสินที่เชาดังกลาว ใหความชวยเหลือในการขอรับ
ใบอนุญาต (ดวยคาใชจายของเทสโก โลตัส) ซอมแซมโครงสรางของ
ทรัพยสินที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และ/หรืออสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
การเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนที่เก่ียวของ จัดใหมี
สถานท่ีจอดรถ จัดใหมีสถานท่ีจัดเก็บรถเข็น จัดใหมีชองทางเขาออก
ศูนยการคาและพื้นที่สําหรับรับสงของ จัดใหเวลาทําการของศูนยการคา
เปนไปตามเวลาทําการของเทสโก โลตัส รักษาความหลากหลายของผูเชา
ในศูนยการคา (เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเทสโก โลตัส ซึ่งเทสโก 
โลตัส ตองไมปฏิเสธใหความยินยอมหรือใหความยินยอมลาชาโดยไมมี
เหตุผลอันควร) และตองไมอนุญาตใหมีการดําเนินธุรกิจที่มีลักษณะคลาย
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กับธุรกิจของเทสโก โลตัส ในบริเวณพ้ืนที่สวนกลาง เปนตน 

สิทธิและหนาที่อื่นของ 

เทสโก โลตัสและ 

กองทุนรวม 

กองทุนรวม และเทสโก โลตัส มีสิทธิและหนาที่อื่น ๆ ตามที่ระบุไวใน
สัญญาเชาหลัก สิทธิดังกลาวรวมถึงการท่ีเทสโก โลตัส สามารถใชพื้นที่
สวนกลางเพ่ือทําการแจกจายใบปลิวประชาสัมพันธและจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายในแตละป และกองทุนรวมตองรักษาบริเวณภายนอก
ศูนยการคาและพื้นที่สวนกลางใหอยูในสภาพท่ีดี นอกจากน้ี กองทุนรวม
ตองใชความพยายามตามสมควรในการจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคใน
ทรัพยสินที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และอนุญาตใหเทสโก โลตัส ติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธรอบบริเวณศูนยการคาได 

การโอนสิทธิเรียกรองตาม

สัญญาเชาหลัก 

เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิที่จะโอนสิทธิการเชาหรือใหเชาชวง ตามสัญญาเชา
หลักใหกับบุคคลอื่น แตอาจโอนสิทธิการเชาหรือใหเชาชวงใหแกบริษัทอื่น
ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของเทสโก โลตัส (หรือใหแกบุคคลภายนอกโดยไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมตองไมปฏิเสธให
ความยินยอมหรือใหความยินยอมลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร)  

อยางไรก็ตาม เทสโก โลตัส สามารถใหเชาชวง (1) พื้นที่บางสวนของ
ทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมที่สามารถใหเชาชวงไดอยูแลวกอนวันที่ทํา
สัญญาเชาหลัก (2) พื้นที่ซึ่งใหบริษัท เทสโก การด เซอรวิสเซส จํากัด  

เชาชวงอยู และ (3) พื้นที่ใด ๆ ของทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม ซึ่ง
สามารถเขาใชประโยชนแยกตางหากเปนสัดสวนจากสวนอื่นได หรือกรณี
อื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาตลวงหนาเปนหนังสือจากกองทุนรวม นอกจากน้ี 

เทสโก โลตัส สามารถใหสิทธิแกบุคคลอื่นในการประกอบการใด ๆ ใน
บริเวณทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม ซึ่งการใหสิทธิดังกลาวตองไมเปน
การใหเชา โดยเทสโก โลตัส ตองแจงใหกองทุนรวมทราบเก่ียวกับ การโอน
สิทธิการเชา หรือการใหเชาชวงทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม ภายใน  

10 วัน นับจากวันที่มี การโอนสิทธิการเชา หรือการใหเชาชวงดังกลาว 

ประกันภัยและการ

ซอมแซมและ/หรือปรับปรุง

ทรัพยสิน 

กองทุนรวมตองจัดใหมีการเอาประกันภัยสําหรับความเส่ียงภัยทุกประเภท 

(All Risks Insurance) และประกันภัยความรับผิดตอสาธารณชน (Public 

Liability Insurance) ในกรณีที่กองทุนรวมไมจัดใหมีการเอาประกันภัย
ดังกลาว เทสโก โลตัส อาจจัดใหมีการเอาประกันภัยดังกลาวและเรียกรอง
ใหกองทุนรวมชําระคาเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่กองทุนรวมไมชําระคาเบี้ย
ประกันภัยดังกลาวภายใน 10 วัน เทสโก โลตัส อาจหักคาเบี้ยประกันภัย
ดังกลาวออกจากคาเชาที่ตองชําระใหแกกองทุนรวมได 

นอกจากนั้น กองทุนรวมตองทําการซอมแซมและ/หรือปรับปรุงทรัพยสินท่ี
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ใหเชาแกเทสโก โลตัส ในบริเวณศูนยการคาซ่ึงเสียหายหรือถูกทําลายให
อยูในสภาพเดิม ทั้งนี้ เทสโก โลตัส อาจไมชําระคาเชาหรือลดคาเชาตาม
สัดสวนของทรัพยสินที่เชาที่ไมสามารถใชประโยชนไดจนกวาจะมีการ
ซอมแซมและ/หรือปรับปรุงจนแลวเสร็จ ในกรณีที่ไมมีการซอมแซมหรือ
ปรับปรุงทรัพยสินที่เชาดังกลาวและ/หรือศูนยการคาภายในระยะเวลา 2 ป 
นับแตเกิดความเสียหายหรือถูกทําลาย เทสโก โลตัส อาจใชสิทธิเลิก
สัญญาเชาหลักได ทั้งนี้ ถากองทุนรวมไมสามารถดําเนินการซอมแซมหรือ
ปรับปรุงทรัพยสินที่เชาหรือศูนยการคาได เนื่องจากความชํารุดบกพรองใน
ทรัพยสินที่เชากอใหเกิดคาใชจายท่ีสูงเกินกวาที่กองทุนรวมจะยอมรับได 
หรือกองทุนรวมไมสามารถเขาไปยังทรัพยสินที่เชาหรือการซอมแซมหรือ
ปรับปรุงไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากเหตุใด ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของกองทุนรวม กองทุนรวมอาจไมซอมแซมหรือปรับปรุงทรัพยสิน
ที่เชาหรือศูนยการคา 

นอกจากนี้ หากคาสินไหมทดแทน (จํานวนกอนการหักคาเสียหายสวนแรก 

(deductible) ที่กองทุนรวมตองจาย) ที่กองทุนรวมไดรับ มีจํานวนนอย
กวาคาซอมแซมบูรณะทรัพยสินที่เชา และกองทุนรวมไมมีเงินเพียงพอ
สําหรับเงินจํานวนท่ีขาดดังกลาว กองทุนรวมตองใชความพยายามอยางดี
ที่สุดในการหาเงินทุนเพิ่มเติมเทากับจํานวนเงินที่ขาดดังกลาว (ซึ่งรวมถึง
การดําเนินการกูยืมเงินจากธนาคาร และ/หรือเรียกประชุมผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อเสนอใหพิจารณาการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน) ในกรณีที่กองทุน
รวมไมสามารถจัดหามาซ่ึงเงินทุนดังกลาว กองทุนรวมและเทสโก โลตัส 

จะเจรจาโดยสุจริตเพื่อหาทางออกซ่ึงเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย ทั้งนี้ 
เทสโก โลตัส จะไมมีหนาที่ตองจัดหาเงินทุนสําหรับเงินสวนที่ขาดดังกลาว 

หากกองทุนรวมและเทสโก โลตัส ไมสามารถหาทางออกท่ีตกลงกันได  
เทสโก โลตัส มีสิทธิเลิกสัญญาเชาหลัก และกองทุนรวมจะไมผิดสัญญา
หากกองทุนรวมไดปฏิบัติหนาที่ภายใตสัญญาเชาหลักแลว 

การเวนคืนทรัพยสิน ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยบางสวนของทรัพยสินที่เชาหรือศูนยการคาถูก
เวนคืน และการเวนคืนดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของ
เทสโก โลตัส อันทําใหเทสโก โลตัส ไมสามารถดําเนินกิจการที่ทรัพยสินที่
เชาจากกองทุนรวมตอไปได เทสโก โลตัส อาจใชสิทธิเลิกสัญญาเชาหลัก
ได แตในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพยสินที่เชาหรือศูนยการคาเฉพาะบางสวน
และการเวนคืนดังกลาวไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอความสามารถ
ของเทสโก โลตัส ในการดําเนินกิจการที่ทรัพยสินที่เชาตอไป เทสโก โลตัส 

ไมมีสิทธิเลิกสัญญาเชาหลัก แตตองมีการลดอัตราคาเชาตามสัดสวนของ
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ทรัพยสินที่เชาที่ถูกเวนคืนดังกลาว 

เหตุผิดนัดและการเลิก

สัญญา 

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดซึ่งเปนความผิดของเทสโก โลตัส กองทุนรวมอาจ
กลับเขาครอบครองทรัพยสินที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส (ทั้งหมดหรือบางสวน
ของทรัพยสินดังกลาว) หรือมีหนังสือบอกกลาวเลิกสัญญาถึงเทสโก โลตัส
ได ซึ่งจะทําใหสัญญาเชาหลักส้ินสุดลง 

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดซ่ึงเปนความผิดของกองทุนรวม หรือในกรณีที่ 
เทสโก โลตัส มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเชาหลักภายหลังจากเกิดความ
เสียหายตอทรัพยสินที่เชาและ/หรือศูนยการคา หรือทรัพยสินที่เชาและ/

หรือศูนยการคาถูกทําลายหรือถูกเวนคืน เทสโก โลตัส อาจใชสิทธิเลิก
สัญญาเชาหลักได 

เหตุผิดนัดซึ่งเปนความผิดของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง (“คูสัญญาฝายที ่

ผิดนัด”) หมายถึง 

(ก) คูสัญญาฝายท่ีผิดนัดไมชําระเงินจํานวนใด ๆ ตามสัญญาเชาหลักที่
ถึงกําหนดชําระและมีการคางชําระเงินจํานวนดังกลาวเปนระยะเวลา 

25 วันทําการ นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ (ไมวาจะมีการเรียกรองให
ชาํระเงินจํานวนดังกลาวหรือไมก็ตาม) หรือ 

(ข) คู สัญญาฝายที่ ผิดนัดปฏิบัติผิดขอตกลงหรือหนาที่ของตนตาม
สัญญาเชาหลักซ่ึงคูสัญญาฝายที่ผิดนัดอาจแกไขไดแตไมทําการ
แกไขภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่ไดมีการระบุไวในหนังสือ 

บอกกลาวจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งไดแจงถึงการปฏิบัติผิด
ขอตกลงและเรียกรองใหมีการแกไข หรือ 

(ค) ในกรณีที่คูสัญญาฝายที่ผิดนัดอยูภายใตกระบวนการลมละลาย  

เลิกกิจการ พิทักษทรัพย ฟนฟูกิจการ การจัดการทรัพยสิน ขอตกลง
กับเจาหนี้เก่ียวกับการจัดการหนี้สิน การหยุดพักชําระหน้ีชั่วคราว 

หรืออยูภายใตวิธีการชั่วคราวของศาลหรือตัวแทนที่ศาลตั้งขึ้น  

ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย ไมวากระบวนการดังกลาวจะมีขึ้นในหรือ
นอกศาล 

ทั้งนี้ การเลิกสัญญาเชาหลักโดยกองทุนรวมหรือโดยเทสโก  โลตัส  

ไมกระทบถึงสิทธิหรือขอเรียกรองใด ๆ ที่มีขึ้นกอนการเลิกสัญญาดังกลาว 
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กฎหมายและการระงับขอ

พิพาท 

สัญญานี้อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต
สัญญานี้ตองเสนอตออนุญาโตตุลาการภายใตขอบังคับของสํานักงาน 

ศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการแหง 
ประเทศไทย  

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

กองทุนรวม ในฐานะผูใหเชา ตกลงจะใหเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา เชาทรัพยสินในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุน โดยขอตกลงในสัญญาเชาหลักแตละฉบับ
จะเหมือนกับสัญญาเชาหลักระหวางกองทุนรวมและเทสโก โลตัส สําหรับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม (เวนแตสวนที่มีการแกไขเพ่ือใหเปนไปตามขอตกลงของสัญญาเชาที่ดิน 

ที่อาคารต้ังอยู) 

4. สรุปสาระสําคัญของสัญญาการใหบริการระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม  

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

กองทุนรวมเขาทําสัญญาการใหบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหงกับเทสโก โลตัส โดยกองทุนรวมมีฐานะเปนผูใหบริการ และ เทสโก โลตัส 

มีฐานะเปนผูรับบริการ โดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญ ดังนี้ 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

อายุสัญญา อายุของสัญญาการใหบริการแตละฉบับจะเปนไปตามระยะเวลาการเชา
ของสัญญาเชาหลักที่เก่ียวของ 

ขอบเขตของการใหบริการ กองทุนรวมจะตองจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อการใช
ประโยชนสวนกลางรวมกัน ซึ่งรวมถึงบริการจัดการงานธุรการที่เก่ียวของ
กับพื้นที่สวนกลาง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ บริการรักษา 

ความสะอาดและบริการดูแลรักษาท่ัวไป 

คาบริการและ 

คาบํารุงรักษา 

คาบริการเปนอัตราที่ กําหนดคงที่  และจะตองชําระเปนรายเดือน 

นอกเหนือจากคาบริการแลว เทสโก โลตัส ตองชําระคาบํารุงรักษาเปน
จํานวนรอยละ 70 โดยเปนคาบํารุงรักษาอุปกรณดังตอไปน้ี อุปกรณทํา
ความเย็น เคร่ืองจําหนายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ตูสวิทชบอรดสําหรับ
ระบบไฟฟา (Main Distribution Board) เคร่ืองกําจัดน้ําเสีย เคร่ืองสูบน้ํา 

(CDP, CHP, water booster pump) และ ระบบปองกันอัคคีภัย 

(Fm200/Vesda) 
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กฎหมายและการระงับขอ

พิพาท 

สัญญานี้อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต
สัญญานี้ตองเสนอตออนุญาโตตุลาการภายใตขอบังคับของสํานักงาน 

ศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการแหง
ประเทศไทย  

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาการใหบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมแตละแหงกับเทสโก โลตัส โดยกองทุนรวม มีฐานะเปนผูใหบริการ และเทสโก โลตัส มีฐานะ
ผูรับบริการ โดยขอตกลงในสัญญาใหบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมแตละฉบับจะเหมือนกับสัญญาใหบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม  

5. สรุปสาระสําคัญของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย  

กองทุนรวมแตงต้ังเทสโก โลตัส ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนทุกแหง (ซึ่งรวมถึง อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โครงการใหม) ภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ภายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมแลวเสร็จ กองทุนรวมจะสงหนังสือแจงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่จะอยู
ภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกเทสโก โลตัส 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

การแตงต้ังผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย  

กองทุนรวมแตงต้ังเทสโก โลตัส เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลทรัพยสินที่กองทุนรวม
ลงทุน รวมตลอดจนการใหบริการดานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญา
วาจางบริหารอสังหาริมทรัพย การจัดการพื้นที่ใหเชา การบริหารจัดการ
สัญญาเชาและสัญญาบริการในสวนที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนทั้งหมดหรือแตบางสวนตลอด
อายุของสัญญาและตามขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพย นอกจากน้ี เทสโก โลตัส จะไดรับการแตงต้ังใหเปน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย สําหรับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาของสัญญา
วาจางบริหารอสังหาริมทรัพยนี้  

ในสวนของการใหบริการดานตาง ๆ เทสโก โลตัส อาจเขาทําสัญญากับ 
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ผูใหบริการอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ไดรับการตรวจสอบและอนุมัติ
จากกองทุนรวม 

วันเร่ิมมีผลใชบังคับ และ

ระยะเวลาของสัญญา 

กองทุนรวม และเทสโก โลตัส เขาทําสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย 
ซึ่งมีผลใชบังคับตอเม่ืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนแตละแหงไดโอนให กับกองทุนรวมในฐานะผูซื้อ
อสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวเสร็จสมบูรณ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญา ซ้ือขายท รัพย สินที่ เ ก่ี ยวข อ ง  โดย สัญญาว าจ า งบริ หาร
อสังหาริมทรัพยนี้ จะมีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 15 ป และจะมีการตอ
อายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติอีก 15 ป เวนแตคูสัญญาจะตกลงกัน 

เปนอยางอื่นหรือไดมีการบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดตามขอกําหนด
ของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยนี้ 

หนาที่ของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย เทสโก โลตัส 

ตกลงดําเนินการ ดังตอไปนี้  

(ก) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีประสิทธิภาพในนามของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และเปนไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีทั้งในสวน
ของการจัดการพื้นที่ใหเชา การบริหารจัดการสัญญาเชา สัญญา
อนุญาตใหใชสิทธิ และสัญญาบริการ โดยเทสโก โลตัส จะยึดถือตาม
แผงผังโครงสรางองคกร และข้ันตอนการรายงานตามสายอํานาจ 

ที่ไดตกลงไวกับกองทุนรวม และจะปฏิบัติตามคําส่ังที่ มีเหตุผล 

อันสมควร ของกองทุนรวมที่อาจมีเปนคราว ๆ ไป 

(ข) ปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ และใหคําปรึกษาแกกองทุน
รวมเกี่ยวกับกฎหมายที่กองทุนรวมตองปฏิบัติตามในสวนที่เก่ียวกับ
สัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยนี้ หรืออสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

นอกจากหนาที่ในการดําเนินการตาม (ก) และ(ข) ขางตน และอํานาจ
หนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามวิธี
ปฏิบัติทางการคาในการเปนตัวแทนดําเนินการตาง ๆ ในการจัดการพื้นที่
ให เช า  การบริหาร จัดการเ ก่ียว กับผู เช า  และการบริหาร จัดการ
อสังหาริมทรัพยแลว เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะมี
อํานาจและหนาที่ในเร่ืองดังตอไปนี้ การบริหารจัดการสัญญาเชาและ
สัญญาบริการ การจัดการเก่ียวกับการประเมินตาง ๆ โดยการจัดทํา
งบประมาณ การประมาณการและการวางแผนทางธุรกิจ การสงมอบและ
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การ รับมอบพื้นที่ เช า  การเข าตกแต งพื้นที่ ของ ผู เช า  การบริหาร
ความสัมพันธกับผูเชา การจัดการซอมบํารุง การบริหารจัดการที่จอดรถ 

การบริหารจัดการสัญญาตาง ๆ การบริหารจัดการงานธุรการท่ัวไป  

การดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยของอาคาร การบริหารคาใชจาย
และการบริหารทางการเงิน  การตลาด  การจัดทําแผนธุรกิจ  และ
งบประมาณประจําป การเรียกเก็บคาเชาและคาบริการ การบริหารจัดการ 
บัญชีธนาคาร และหนาที่อื่นที่กองทุนรวมอาจกําหนดเพิ่มเติมเปนคราว ๆ 

โดยมีเหตุผลอันควร 

คาธรรมเนียมของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไดรับชําระคาธรรมเนียม 

ตาง ๆ ดังนี้  

(ก) คาธรรมเนียมที่ตองชําระเปนประจํา (Recurring Fees)  

(1) คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา ชําระเปนรายเดือนในอัตรา
รอยละ 2 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพยรายเดือน (Net 

Property Revenue) ("คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา") 

โดย "รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย" หมายถึง รายไดรวม 

(2) คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตรารอยละ 0.30 ตอป
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมของเดือนกอนหนานั้น
หารดวย 12 ("คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย") โดยจะ
ชําระเปนรายเดือน5 และ 

(3) ค าธ ร รม เ นี ยมพิ เ ศษ เพื่ อส ร า งแ ร งจู ง ใจ ในการบ ริหาร
อสังหาริมทรัพย ชําระเปนรายเดือน ในอัตรารอยละ 1.5 ของ
กําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income)  

("คาธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสรางแรงจูงใจ") 

(ข) ค า ธ ร รม เนี ยมการ เ รี ยก เ ก็บค า เ ช า  ค า ธ ร รม เนี ยมบ ริหา ร
อสังหาริมทรัพย และคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจ จะชําระ
ใหแกเทสโก โลตัส ตามขอกําหนดเง่ือนไขการชําระเงินตามที่จะกลาว
ตอไป ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดทายของแตละเดือนตามใบแจง
หนี้ที่เทสโก โลตัส จะไดสงใหกับกองทุนรวม  

(ค) ค า ธ ร รม เนี ยมการ เ รี ยก เ ก็บค า เ ช า  ค า ธ ร รม เนี ยมบ ริหา ร

                                                      
5
  กองทุนรวมและเทสโก โลตัส มีแผนที่จะเขาลงนามในสัญญาเพื่อแกไขขอกําหนดเก่ียวกับคาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาวาจาง

บริหารอสังหาริมทรัพยใหเปนดังน้ี "คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพยมีอัตรารอยละ 0.30 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมของเดือน
กอนหนาน้ันหารดวยจํานวนวันท้ังหมดในรอบปบัญชีน้ัน ๆ และคูณดวยจํานวนวันท้ังหมดในเดือนน้ัน" 
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อสังหาริมทรัพย และคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจจะมีการ
พิจารณาทบทวนและทําความตกลงรวมกันระหวางกองทุนรวม และ
เทสโก โลตัส กอนที่จะตออายุสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย
ในแตละครั้ง ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพยหรือกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

(ง) คาธรรมเนียมการควบคุมงาน (overseeing works) ซึ่งจะถือเปน 

คาใชจายในการลงทุนหรือคาใชจายในการรื้อถอน (ไมวาจะมีการ
ชําระคาใชจายในการร้ือถอนดังกลาวเปนเงินสดหรือในรูปแบบ
ทรัพยสินอื่นใด) จะมีคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2 ของคาใชจายใน
การลงทุนหรือคาใชจายในการร้ือถอน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ไมรวม
คาธรรมเนียมในการออกแบบ คาธรรมเนียมสําหรับที่ปรึกษา และ
คาธรรมเนียมวิชาชีพตาง ๆ 

(จ) คาคอมมิชชั่น (Commission Fee) ในสวนของการจัดหาผูเชา เม่ือมี
การทําสัญญาเชากับผูเชารายใหม หรือมีการตอสัญญาเชา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

โดยคาคอมมิชชั่นจะคํานวณจากอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือน 

(1) ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญาเชา 

- ระยะเวลาการ เช า เท า กับห รือมากกว า  1  ป  ขึ้ น ไป  

คาคอมมิชชั่นจะเทากับคาเชาและคาบริการครึ่งเดือน  

แตในกรณีที่ระยะเวลาการเชาไมถึง 1 ป คาคอมมิชชั่น 

จะเทากับคาเชาและคาบริการคร่ึงเดือน คูณกับสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่ไมถึง 1 ป ดังกลาว 

(2) ในกรณีทําสัญญาเชากับผูเชารายใหม มี 3 อัตรา ขึ้นอยูกับอายุ
ของสัญญาเชา  

- ระยะเวลาการเชาไมถึง 1 ป คาคอมมิชชั่นจะเทากับคาเชา
และคาบริการคร่ึงเดือน คูณกับสัดสวนของระยะเวลา 

การเชาที่ไมถึง 1 ป ดังกลาว 

- ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 1 ป แตไมถึง 3 ป  
คาคอมมิชชั่นจะเทากับคาเชาและคาบริการ 1 เดือน 

- ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 3 ป คาคอมมิชชั่นจะ
เทากับคาเชาและคาบริการ 1.5 เดือน 
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(3) ในกรณีที่เทสโก โลตัส วาจางบุคคลภายนอกเพ่ือดําเนินการ
จัดหาผู เชา  เทสโก  โลตัส จะเปนผู รับผิดชอบในการชําระ
คาธรรมเนียมใหกับบุคคลภายนอก แตเทสโก โลตัสยังคงมีสิทธิ
ไ ด รั บ ชํ า ร ะ ค า ค อม มิ ช ช่ั น ต า ม สัญญา ว า จ า ง บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย 

(ฉ) คาคอมมิชชั่น ทั้งกรณีการเขาทําสัญญาเชาใหม และการตออายุ
สัญญาเชา จะชําระใหแกเทสโก โลตัส ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 
เขาทําหรือตออายุสัญญาเชาหรือสัญญาบริการดังกลาวตามจํานวน
ที่ปรากฏในใบแจงหนี้ที่เทสโก โลตัส ไดสงใหกับกองทุนรวม ในกรณ ี

ที่คา เชาหรือคาบริการมีจํานวนไมคงที่  การกําหนดอัตราคา
คอมมิชชั่นกรณีการเขาทําสัญญาเชาใหมหรือการตออายุสัญญาเชา
จะเปนไปตามคาเชา และ/หรือคาบริการรายเดือนเฉล่ียในชวง 
สามเดือนแรกภายหลังที่ไดมีการเขาทําหรือตอสัญญาเชาหรือสัญญา
บริการดังกลาว โดยจะตองชําระภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการ
กําหนดคาคอมมิชชั่นนั้น ๆ ตามขอกําหนดเก่ียวกับการชําระเงิน
คาธรรมเนียม คาบริการและคาใชจายที่จะกลาวขางลางนี้ 

(ช) คาธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย ในอตัราดังตอไปนี้ 

- รอยละ  1 .5 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยห รือสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม 

- รอยละ 0.75 ของมูลคาการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย 

(ซ) คาธรรมเนียมการซ้ือและขายอสังหาริมทรัพยจะชําระใหแกเทสโก 
โลตัส ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดมีการโอนทรัพยสินตามสัญญา 

ซื้อขายทรัพยสินที่เก่ียวของ โดยเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไข
ของการชําระเงินคาธรรมเนียม คาบริการและคาใชจายท่ีจะกลาว
ตอไป ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจงหนี้ที่เทสโก โลตัส จะไดสงใหกับ 

กองทุนรวม 

(ฌ) คูสัญญาตกลงยกเวนคาคอมมิชชั่น ทั้งกรณีการเขาทําสัญญาเชา
ใหม และการตออายุสัญญาเชาซ่ึงรวมถึงกรณีที่เทสโก โลตัสวาจาง
บุคคลภายนอกดําเนินการจัดหาผูเชา และคาธรรมเนียมการเรียกเก็บ
คา เชาและคาบริการ  สําหรับพื้นที่ ไฮ เปอรมาร เ ก็ตและพื้นที่
ศูนยการคา ซึ่งเทสโก โลตัส ชําระใหแกกองทุนรวมจนถึงวันที่  
28 กุมภาพันธ 2557 คาธรรมเนียมแตละประเภทภายใตสัญญา
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วาจางบริหารอสังหาริมทรัพยนั้น เปนคาธรรมเนียมที่ยังไมรวมภาษี
ใด ๆ (รวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม) และการกลาวถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ 

ดังกลาวใหหมายความถึงคาธรรมเนียมนั้น ประกอบกับภาษีใด ๆ ที่
คิดบนคาธรรมเนียมดังกลาวดวย 

การชําระเงินคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจาย 

กองทุนรวมจะเปนผูชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญา
วาจางบริหารอสังหาริมทรัพย รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ของบุคคลภายนอก 

คาใชจายที่ไดสํารองจายไปกอน หรือคาธรรมเนียมวิชาชีพใด ๆ ทั้งหมดที่
เทสโก โลตัส ไดชําระไป 

สาธารณูปโภค (ก) เพื่อตอบแทนการท่ีเทสโก โลตัส ตกลงรับผิดชอบชําระคาบริการ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค อั น ไ ด แ ก  ก า ซ  น้ํ า ป ร ะ ป า  แ ล ะ ไ ฟ ฟ า  

( "สาธารณูปโภค " )  ที่ ใช ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนใหกับหนวยงานที่ใหบริการ
สาธารณูปโภคดังกลาวแตเพียงผูเดียว กองทุนรวมจึงตกลงใหสิทธิ
เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนผูใหบริการ
สาธารณูปโภคแกผูเชา โดยมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) จะตองรับผิดชอบชําระคาบริการสาธารณูปโภคทั้งหมดของ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนใหแกหนวยงานท่ีใหบริการสาธารณูปโภคดังกลาวดวย
ตนเองแตเพียงผูเดียว 

(2) มีสิทธิเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคที่ใชโดยผูเชาจากผูเชา
ดวยตนเองเพื่อเขาบัญชีของเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเอง 

(3) จะตองเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคจากผูเชาตามอัตรา 

ที่เคยมีการเรียกเก็บกอนที่จะมีการทําสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

(4) จะตองเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคจากกองทุนรวมที่ใชใน
พื้นที่สวนกลางและพ้ืนที่สวนอื่นของอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนที่ยังไมมีผูใดเขา
ครอบครองในอัตราเดียวกับที่เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยชําระใหแกหนวยงานท่ีใหบริการสาธารณูปโภค
ดังกลาว 
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(5) สามารถปรับขึ้นอัตราคาบริการท่ีจะเรียกเก็บจากผูเชาไดตาม
การป รับขึ้ นอั ต ราค าบ ริการของหน วยงาน ท่ี ใหบ ริกา ร
สาธารณูปโภคดังกลาว 

(6) จะตองไมเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคจากผูเชารายใหม 
ในอัตราท่ีสูงเกินเหตุอันควร 

(ข) เม่ือสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยครบกําหนดหรือส้ินสุดลง  
เทสโก โลตัส จะตองใชความพยายามตามสมควรเพื่อกระทําการ
ดังตอไปนี้โดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได 

(1) โอนอุปกรณมิเตอรทั้งหมดที่ใชในการใหบริการสาธารณูปโภคแก
ผูเชาใหกับกองทุนรวม (หรือบุคคลอื่นใดตามท่ีกองทุนรวมจะ
กําหนด) และ 

(2) โอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาท้ังหมดที่เขาทํากับเชาเก่ียวกับ
การใหบริการสาธารณูปโภคใหกับกองทุนรวม (หรือบุคคลอื่นใด
ตามที่กองทุนรวมจะกําหนด) 

การโอนสิทธิและเสนอช่ือ

บุคคลอื่นเพื่อดํารงตําแหนง

เปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวม หรือเทสโก โลตัส อาจโอนสิทธิ ผลประโยชน สวนไดเสีย หรือ
ภาระหน าที่ ทั้ งหมดหรื อบางส วนภายใต สัญญาว าจ า งบริ หาร
อสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลอื่น เม่ือไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝาย  

ทั้งนี้ หากเทสโก โลตัส เปนผูโอนสิทธิ ผลประโยชน สวนไดเสีย หรือ
ภาระหนาที่ทั้งหมดภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก
บริษัทยอยที่เทสโก โลตัส ถือหุนรอยละ 100 (ไมวาโดยตรงหรือโดยออม) 

การโอนดังกลาวไมจําตองไดรับความยินยอมลวงหนาจากกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตอง
สามารถบริหารจัดการทรัพยสินไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
วาจางบริหารอสังหาริมทรัพย รวมถึงมีหนาที่ คุณสมบัติและลักษณะ 

รวมท้ังมีความเชี่ยวชาญ ความนาเช่ือถือ และประสบการณเฉพาะตัวของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่เปนไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ  

ที่เก่ียวของ 

การผิดสัญญาและการเลิก

สัญญา 
(ก) การเลิกสัญญาเน่ืองจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยเสียหายหรือถูกทําลาย 

กรณีที่มีการจําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
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ทั้งหมดที่กองทุนรวมลงทุน – กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาวาจาง
บริหารอสังหาริมทรัพย โดยจะทําการแจงใหเทสโก โลตัส ทราบเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วันทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขของ
สัญญา ว า จ า ง บ ริ ห า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย เ ท ส โ ก  โ ล ตั ส  จ ะ 

ไมทําการเรียกรองใด ๆ กับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการบอกเลิก
สัญญาดังกลาว 

กรณีที่มีการจําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมลงทุนแต เพียงบางสวน  หรือสัญญาเชาที่ ดิน ซ่ึง
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนต้ังอยูส้ินสุดลงหรือหมดอายุ – การ
ดําเนินการตามสัญญาของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เฉพาะในสวนที่
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่จําหนายหรืออสังหาริมทรัพยที่ต้ังอยูใน
พื้นที่ที่ เชาดังกลาว  จะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติในวันที่จําหนาย
อสังหาริมทรัพยดังกลาวถูกขายหรือวันที่ สัญญาเชาส้ินสุดหรือ
หมดอายุ (แลวแตกรณี) 

ในทั้งสองกรณีดังกลาวขางตน หากไมมีขอหามตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวของ กองทุนรวมจะแจงใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ทราบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดวากองทุนรวมไดลงนามในสัญญา
จําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแลว รวมถึง
การแจงวันที่กําหนดเปนวันจําหนายอสังหาริมทรัพย 

กรณีที่อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนไดรับความเสียหายหรือถูกทําลายและไมสามารถซอมแซมแกไข
ได และคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาเชาได  การ
ดําเนินการตามสัญญาของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เฉพาะในสวนที่
เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยที่ไดรับความเสียหายหรือถูกทําลายจะ
ส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติเม่ือมีการบอกเลิกสัญญาเชาระหวางกองทุน
รวมและผูเชาหลักตามที่ไดกลาวมานั้น 

(ข) การเลิกสัญญาเนื่องจากการผิดเงื่อนไขในสัญญาหรือการลมละลาย 

สัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยจะส้ินสุดลง เม่ือคูสัญญาฝาย
หนึ่งไดสงหนังสือบอกกลาวไปยังคูสัญญาฝายท่ีผิดสัญญา หาก
คูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาดังกลาวนั้น 

(1) ไมปฏิบัติตามขอสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยในขอที่
เปนสาระสําคัญหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดใด ๆ ในสัญญา
ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และไมไดทําการแกไขใหใหเหตุ
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ดังกลาวหมดไป (ในกรณีที่สามารถแกไขได) ภายใน 90 วัน  

นับจากวันที่ไดรับคําบอกกลาวเปนหนังสือจากคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งใหดําเนินการแกไข 

(2) ในกรณีที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย และอัตราการเชาพื้นที่
ของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนลดลงตํ่ากวารอยละ 60 และ
รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Revenue)  

ตํ่ากวารอยละ 50 ของอัตราท่ีกําหนดในงบประมาณและแผน
ธุรกิจประจําปเปนเวลามากกวา 3 เดือนติดตอกัน ใหถือวา 

เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกเปนฝายผิด
สัญญา ทั้งนี้ สัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยไดกําหนด
ความหมายของคําวา "อัตราการเชาพื้นที่" ไวโดยหมายถึง อัตรา
รอยละของพื้นที่ที่ มีการเชาจริงที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวท่ี
คํานวณตามพื้นที่ใหเชารวม (ไมรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต 

พื้นที่ศูนยอาหารที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส) หารดวยจํานวนพื้นที่
ใหเชาแกผูเชาระยะยาวของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ยกเวนพื้นที่ที่ไมอาจใหเชา
ไดในชวงเวลาหน่ึง เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อยูในระหวางการ
ซอมแซม ปรับปรุง ตกแตงภายในพื้นที่นั้น ในกรณีที่ไมปรากฏ
ขอผิดพลาดโดยชัดแจง ใหรายงานประจําเดือนที่เก่ียวกับอัตรา
การเชาพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมโดยเทสโก โลตัส ถือเปนขอมูลอัตรา
การเชาพื้นที่ที่เปนที่สุด 

(3) เปนผูที่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน  หรือสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  กําหนด  และ 

ไมสามารถแกไขคุณสมบัติดังกลาวใหถูกตองไดภายใน 90 วัน 

นับจากวันที่ ได รับคําบอกกลาวเปนหนังสือจากคู สัญญา 

อีกฝายหนึ่งใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้ หากผูละเมิดขอ
สัญญาเปนเทสโก โลตัส เทสโก โลตัส สามารถเสนอบุคคลอื่นที่
มีคุณสมบัติครบถวนและเปนไปตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ใหดํารงตําแหนงผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทนภายใตขอตกลง
และเงื่อนไขของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่จะไดรับการเสนอช่ือดังกลาว จะตอง
ไดรับความเห็นชอบโดยมติที่ประชุมของผูถือหนวยลงทุน โดย
ภายหลังจากที่เทสโก โลตัส ไดเสนอช่ือบุคคลดังกลาวจะตองจัด
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ใหมีการประชุมขึ้นในทันทีที่จะกระทําได และเพื่อเปนการ
หลีกเล่ียงขอสงสัยที่อาจเกิดขึ้น การประชุมของผูถือหนวยลงทุน
เพื่อเห็นชอบในการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมจําตอง
ไดรับอนุมัติภายใน 90 วัน นับจากวันที่คูสัญญาฝายที่ละเมิดขอ
สัญญาได รับหนั ง สือบอกกลาวจากคู สัญญาอีกฝ ายให
ดําเนินการแกไขคุณสมบัติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด ในกรณีเชนวานั้น สัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย
จะยังมีผลใชบังคับตอไป 

(4) กองทุนรวมหรือเทสโก โลตัส (แลวแตกรณี) ถูกศาลพิพากษาให
ลมละลาย 

(ค) การตกลงเลิกสัญญาโดยคูสัญญา 

คู สัญญาทั้ ง สอ งฝ า ยอาจตกลง เ ลิ ก สัญญาว า จ า งบ ริห า ร
อสังหาริมทรัพยเม่ือใดก็ได โดยทําเปนลายลักษณอักษร 

(ง) เงื่อนไขการเลิกสัญญา 

กองทุนรวมจะใชสิทธิเลิกสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยดวย
เหตุภายใตหัวขอ "การเลิกสัญญาเนื่องจากการผิดเงื่อนไขในสัญญา
หรือการลมละลาย" ตามขอ (ข)(1) หรือ (2) ขางตน ไดตอเม่ือผูถือ
หนวยลงทุน  มีมติอนุมัติใหยกเลิกการแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในกรณี (1) ที่เทสโก โลตัส เปนฝายผิด
สัญญา ในขอสัญญาอันเปนสาระสําคัญภายใตสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพยและไมสามารถทําการแกไขเหตุดังกลาวไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และการทําผิดขอสัญญานั้นทําใหเกิดผลกระทบ
ตอการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

หรือ (2) อัตราการเชาพื้นที่และรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net 

Property Revenue) ลดลงตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไวเปนเวลา 

เกินกวา 3 เดือนติดตอกันและถาเทสโก โลตัส เปนผูถือหนวยลงทุน
ดวยแลว เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในมติใหยกเลิก
สัญญาวาจางอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(จ) การเลิกสัญญาเนื่องจากการเลิกกองทุนรวม 

ในกรณีที่กองทุนรวมถูกเลิกตามเง่ือนไขที่กําหนดในโครงการสัญญา
วาจางบริหารอสังหาริมทรัพยจะถูกยกเลิกในทันทีเม่ือเทสโก โลตัส
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แจงใหกองทุนทราบเปนหนังสือ ในกรณีที่กองทุนรวมถูกเลิกเนื่องจาก
ความผิดของกองทุนรวมเอง เทสโก โลตัส สงวนสิทธิที่จะดําเนินการ
เรียกรองใหกองทุนรวมชําระเบี้ยปรับตามที่ กําหนดในขอ  (ซ)  

ดานลางนี้ 

(ฉ) ในกรณีที่เทสโก โลตัส ถูกถอดถอนหรือมีการบอกเลิกสัญญาวาจาง
อสังหาริมทรัพย โดยมติของที่ประชุมผูถือหนวยตามที่กําหนดไวใน 

ขอ (ง) ดังกลาวขางตน โดยเทสโก โลตัส มิไดผิดสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพย เทสโก โลตัส จะไดรับเงินชดเชยจากกองทุนรวมและ
กองทุนรวมมีหนาที่ตองชําระเงินชดเชยดังกลาวใหเทสโก โลตัส 

ตามที่กําหนดไวในสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย 

(ช) การเลิกสัญญาเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการควบคุมจัดการของ
กองทุนรวมในเวลาใดก็ตามหลังจากวันที่ของสัญญาวาจางบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

(1) หากบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือบุคคลที่กระทําการรวมกันเขาเปน
เจาของหรือควบคุมไมวาทางตรงหรือทางออมในการถือ 

หนวยลงทุนมากกวารอยละ 30 ของสิทธิในการออกเสียงของ
หนวยลงทุนของกองทุนรวม เทสโก โลตัส มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
นี้ โดยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา 6 เดือน ไปยังกองทุน
รวม หรือ 

(2) หนวยลงทุนของกองทุนรวมไมไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยอีกตอไป เทสโก โลตัส มีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ โดยสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา 30 วัน ไปยัง
กองทุนรวม 

(ซ) ผลของการเลิกสัญญา 

หากกองทุนรวมเปนผูเลิกสัญญาโดยเทสโก โลตัส มิไดเปนผูผิดนัด 

หรือผิดสัญญา กองทุนรวมจะตองรับผิดชอบชําระเบี้ยปรับใหแก 
เทสโก โลตัส เปนจํานวนเทากับคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่กองทุนรวม
ชําระใหแกเทสโก โลตัส ในชวงระยะเวลา 2 ป กอนหนานั้น โดยใน
กรณีดังกลาว จะไมนําขอตกลงยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ตามท่ีระบุในขอ (ฌ) ภายใตหัวขอ "คาธรรมเนียมของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย" ดังกลาวขางตน มาใชบังคับ 
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กฎหมายและการระงับขอ

พิพาท 

สัญญานี้อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต
สัญญานี้ตองเสนอตออนุญาโตตุลาการภายใตขอบังคับของสํานักงาน
ศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการแหง
ประเทศไทย 

6. สรุปสาระสําคัญของสัญญาการตกลงกระทําการรวมกันระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม 

 กองทุนรวม และเทสโก โลตัส ตกลงเขาทําสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน โดยมีขอกําหนดและเงื่อนไข
ที่สําคัญ ดังนี้ 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

อายุสัญญา สัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่เทสโก โลตัส
ดําเนินการโอนที่ดิน อาคาร และสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมเสร็จ
สมบูรณ และจะส้ินสุดลงโดยพลันโดยไมตองบอกกลาวเม่ือสัญญาวาจาง
บริหารอสังหาริมทรัพยครบกําหนดหรือส้ินสุดลง  

คําจํากัดความ ในสัญญาการตกลงกระทําการรวมกันนี้  

"ศูนยการคา" หมายถึง ไฮเปอรมารเก็ต หรือรานคาปลีกประเภทอื่น หรือ
ศูนยการคาที่มีขนาดพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตต้ังแต 3,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

"ศูนยการคาที่แขงขัน" หมายถึง ศูนยการคาที่ต้ังอยูในระยะหางไมเกิน 

500 เมตรจากศูนยการคาอีกแหงหนึ่ง (ในกรณีที่เปนศูนยการคาที่ต้ังอยูใน
กรุงเทพมหานคร) หรือไมเกิน 2 กิโลเมตรจากศูนยการคาอีกแหงหนึ่ง  
(ในกรณีที่เปนศูนยการคาที่ต้ังอยูในจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร) 

ขอตกลงเ ร่ือง  " สิทธิที่จะ

ปฏิเสธกอน (Right of First 

Refusal)"  

หากกองทุนรวมประสงคที่จะขาย โอนหรือจําหนายกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

กรรมสิทธิ์ในอาคาร หรือโอนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินใหแกบุคคลใด ๆ 

หรือใหเชาที่ดินหรืออาคารแกผูเชาหลักอื่นที่ไมใชเทสโก โลตัส กองทุนรวม
จะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังเทสโก โลตัส โดยระบุขอกําหนด
และเงื่อนไขเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวของกองทุนรวม เพื่อใหเทสโก 
โลตัส พิจารณารับขอเสนอดังกลาวกอน ทั้งนี้ กองทุนรวมไมสามารถขาย 

โอน จําหนาย หรือใหเชาที่ดินและอาคารแกผูอื่นโดยเสนอเงื่อนไขที่ดีกวา
เงื่อนไขที่ไดเสนอใหเทสโก โลตัส การดําเนินการตามสิทธิที่จะปฏิเสธกอน
ดังกลาวตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการจําหนาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

นอกจากน้ี หากเทสโก โลตัส ประสงคที่จะขาย โอน  หรือจําหนาย
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กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินใหแกบุคคลใด ๆ (ซึ่งเปน
ที่ต้ังของศูนยการคาที่มีขนาดพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตต้ังแต 3,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป) เทสโก โลตัส จะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังกองทุน
รวม โดยระบุขอกําหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวเพื่อให
กองทุนรวมพิจารณารับขอเสนอกอน ทั้งนี้ เทสโก โลตัส ไมสามารถขาย 

โอน หรือจําหนายไป หรือใหเชาที่ดิน หรืออาคารบนเงื่อนไขที่ดีกวาที่ไดมี
การเสนอใหแกกองทุนรวม 

ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ
เก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม 

ขอตกลงเร่ือง "ขอหามการ

ลงทุนในทรัพยสินที่มี

ลักษณะเปนการประกอบ

ธุรกิจแขงขัน" 

เทสโก โลตัส ตกลงวาจะไมกอสรางศูนยการคาที่แขงขันกับศูนยการคา
ของกองทุนรวม เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
กองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมตองไมปฏิเสธใหความยินยอมหรือใหความ
ยินยอมลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร 

กองทุนรวมตกลงวาจะไมลงทุนในศูนยการคาที่แขงขันกับศูนยการคาที่
เทสโก โลตัส เปนเจาของ หรือที่กองทุนรวมเปนเจาของโดยมีเทสโก โลตัส
เปนผูเชาหลัก เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก 

เทสโก โลตัส โดยเทสโก โลตัส ตองไมปฏิเสธใหความยินยอมหรือใหความ
ยินยอมลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร 

ขอตกลงเร่ือง "การละเวน

ไมดําเนินการแขงขันใน

ฐานะผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย" 

เทสโก โลตัส ตกลงวาจะไมเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยอื่นใดที่มีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ/หรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยที่เปนศูนยการคา และจะดําเนินการมิใหบริษัท
ยอยเขาเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังกลาวเชนกัน โดย
ขอตกลงน้ีมีผลใชบังคับจนวาสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยจะครบ
กําหนดหรือส้ินสุด 

ขอตกลงเร่ือง "การหามโอน

ขายหนวยลงทุน" 

เทสโก โลตัส ตกลงวาจะไมขาย โอน หรือจําหนายหนวยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางสวนที่เทสโก โลตัส ถืออยู ในชวงระยะเวลา 180 วัน นับแตวันที่ 
การโอนตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม
เสร็จสมบูรณ อยางไรก็ตาม เทสโก โลตัส อาจขาย โอน หรือจําหนาย
หนวยลงทุนไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ (1) ขาย โอน หรือจําหนายหนวย
ลงทุนใหแกบริษัทในกลุมของเทสโก โลตัส หรือ (2) ไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวมกอน ซึ่งระยะเวลาหามโอนขาย
หนวยลงทุนสําหรับการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกส้ินสุดลงในวันที่ 10 
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กันยายน 2555 

โปรดพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอตกลงการหามโอนขายหนวย
ลงทุนของเทสโก โลตัส สําหรับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 1 ใน  

ขอ 23.3  ของโครงการจัดการกองทุนรวม "ขอตกลงเร่ืองการหามขาย

หนวยลงทุน" 

ขอตกลงเร่ือง "การอนุญาต

ใหใชสิทธิเคร่ืองหมาย

การคา ชื่อทางการคา และ

เคร่ืองหมายบริการ"  

เทสโก โลตัสตกลงวาจะใหสิทธิและใหชวงสิทธิโดยมิใชสิทธิขาดแตเพียง 
ผูเดียวแกกองทุนรวมในการใชเคร่ืองหมายการคา ชื่อทางการคา และ
เคร่ืองหมายบริการบางเครื่องหมาย ไดแก เคร่ืองหมาย "เทสโก (Tesco)" 

และ "โลตัส (Lotus)" และ "เทสโก โลตัส (Tesco Lotus)" เคร่ืองหมาย 

ทั้งสองเพื่อการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทย โดยไมรวมถึง
การใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวกับศูนยการคาใด ๆ โดยใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา 

ที่กองทุนรวมจะเขาทํากับเทสโก โลตัส ทุกประการ 

โปรดพิจารณารายละเอียดในขอ 7. "สรุปสาระสําคัญของรางสัญญา

อนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคาระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม"  

7. สรุปสาระสําคัญของสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม  

เทสโก โลตัส ตกลงใหสิทธิและใหชวงสิทธิ (แลวแตกรณี) แกกองทุนรวมเพื่อใชเคร่ืองหมายการคา  

ชื่อทางการคา  และเครื่องหมายบริการบางเคร่ืองหมาย  ไดแก  เคร่ืองหมาย  "เทสโก (Tesco) "  

"โลตัส (Lotus)" และ "เทสโก โลตัส (Tesco Lotus)" เพื่อการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศ
ไทย โดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญ ดังนี้ 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

เคร่ืองหมายการคา ชื่อ

ทางการคา และ

เคร่ืองหมายบริการ 

คําวา "เทสโก (Tesco)" "โลตัส (Lotus)" และ "เทสโก โลตัส (Tesco 

Lotus)" 

การอนุญาตใหสิทธิ เทสโก โลตัส ตกลงใหสิทธิและใหชวงสิทธิ (แลวแตกรณี) แกกองทุนรวม 

ในเคร่ืองหมายการคา ชื่อทางการคา  และเคร่ืองหมายบริการบาง
เคร่ืองหมาย ไดแก เคร่ืองหมาย "เทสโก (Tesco)" "โลตัส (Lotus)" และ 

"เทสโก โลตัส (Tesco Lotus)" เพื่อ 

(1)  เปนชื่อของกองทุนรวม (ซ่ึงรวมถึงการใชในเอกสารอ่ืนๆ ที่อางถึงหรือ
เก่ียวของกับกองทุนรวม) และ 
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(2)  ใชในการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทย ซึ่งไดแกการ
เปนเจาของและการจัดการ  รวมถึงการให เชาพื้นที่บางสวน
ศูนยการคา  หรือการใหบ ริการเ ก่ียวกับศูนยการคา ดังกลาว  

(ซึ่งรวมถึงการประชาสัมพันธศูนยการคา) หรือการดําเนินธุรกิจอื่น
ตามที่ระบุในโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แตไมรวมถึงการนําเคร่ืองหมายการคา ชื่อทางการคา หรือ 

เคร่ืองหมายบริการไปใชเปนช่ือศูนยการคา ที่ดิน หรืออาคารใด ๆ ที่
กองทุนรวมเปนเจาของ ผูเชา หรือผูใหเชา 

การเลิกสัญญา สัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคาจะส้ินสุดเม่ือ (1) สัญญาวาจาง
บริหารอสังหาริมทรัพยครบกําหนดหรือส้ินสุด (2) ในกรณีที่เทสโก โลตัส 

ไมมีสิทธิใชเคร่ืองหมายการคา ชื่อทางการคา และเคร่ืองหมายบริการ 
"เทสโก (Tesco)" อีกตอไป (3) ในกรณีที่เทสโก โลตัส ไมไดเปนผูเชาหลัก
ในศูนยการคาสวนใหญที่กองทุนรวมเปนเจาของ หรือเปนผูใหเชา 

ขอบเขตการอนุญาตใหใช

เคร่ืองหมายการคา  

และคาสิทธิ 

กองทุนรวมมีสิทธิใชเคร่ืองหมายการคานี้โดยไมตองชําระคาสิทธิแตเพียง
ในประเทศไทยเทานั้น และการอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคานี้มิไดเปน
การใหอนุญาตใหกองทุนรวมใชสิทธิแตเพียงผูเดียว  
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หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
ภาคผนวก 4 

ภาคผนวก 4 

รายงานสรุปอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีก  
โดยบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ  
ภำคผนวก 4 -1 

รายงานสรุปอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก  
โดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก 

ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ 

เศรษฐกิจของประเทศไทยก ำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็วในรูปแบบ วี-เชป (กำรลดลงและปรับขึ้นอย่ำงรวดเร็ว) 
ภำยหลังเหตุกำรณ์น้ ำท่วมในช่วงปลำยปี 2554 บรรดำร้ำนค้ำปลีกที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมกลับมำ
เปิดท ำกำรอีกคร้ัง รำยได้หลังหักภำษีของประชำชนทั่วประเทศยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มีกำรใช้จ่ำย
เพื่อกำรอุปโภคบริโภคเพิ่มมำกขึ้น ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ทั้งในกรุงเทพมหำนคร และในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทยล้วน
ได้รับประโยชน์จำกกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นนี้ 

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศได้ขยำยตัวเท่ำกับร้อยละ 0.3 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับตัวของสภำวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใจภูมิภำค รวมทั้งกำรขยำยตัวของสภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
กำรเจริญเติบโตในภำคกำรผลิตและกำรลงทุนภำคเอกชน กำรเพิ่มขึ้นของกำรบริโภคในภำคเอกชน กำรลงทุนใน
เคร่ืองจักร และกำรฟื้นตัวของสินค้ำภำคอุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว นอกจำกนี้ กำรที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนั้นยังเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำเศรษฐกิจของประเทศไทยเร่ิมฟื้นตัวจำกเหตุกำรณ์น้ ำ
ท่วมคร้ังใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลำยปีที่แล้วแล้ว  

อย่ำงไรก็ดี แม้เหตุกำรณ์น้ ำท่วมและกำรปิดชั่วครำวของโรงงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทำน 
(Supply Chain) จะท ำให้เกิดผลกระทบในด้ำนลบต่อกำรจ้ำงงำนในระยะส้ัน แต่อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรว่ำงงำนใน
ระยะยำวยังคงอยู่ในระดับต่ ำที่ร้อยละ 0.7 ส ำหรับไตรมำสที่ 1 ปี 2555 ซึ่งจัดว่ำเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตรำกำร
ว่ำงงำนต่ ำที่สุดในโลก 

ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยคำดว่ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีกำรฟื้นตัวกลับสู่ภำวะปกติเหมือน
ก่อนเกิดเหตุกำรณ์น้ ำท่วม ภำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2555 โดยเป็นผลมำจำกกำรบริโภคภำยในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น 
แม้ว่ำกำรส่งออกจะชะลอตัวลงตำมภำวะเศรษฐกิจโลกก็ตำม นอกจำกนี้ กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) คำด
ว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยจะเติบโตด้วยอัตรำ ร้อยละ 4.79 ในปี 2555 และ ร้อยละ 4.8 ในปี 2556  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ  
ภำคผนวก 4 -2 

แผนภูมิที่ 1: อัตรำกำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในภูมิภำค ปี 2539 – ปี 2559  
(ร้อยละ) 

 
 
ที มำ:  กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนำยน 2555) 

นอกจำกนี้ จ ำนวนประชำกรของประเทศไทยก็มีส่วนสนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจกำรค้ำปลีก โดย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้พยำกรณ์จ ำนวนประชำกรในประเทศโดยคำดว่ำจะมี
จ ำนวน64 ล้ำนคน ภำยในส้ินปี 2554 และต้ังแต่ปี 2547 ถึงปี 2554 จ ำนวนประชำกรในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ประมำณ 2 ล้ำนคน ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตที่ร้อยละ 3.4  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ  
ภำคผนวก 4 -3 

แผนภูมทิี่ 2: กำรประมำณกำรจ ำนวนประชำกรของประเทศไทย ปี 2547 – ปี 2554 
(ล้ำนคน) 

 
 
ที มำ:  รำยงำนสถิติรำยปีของประเทศไทย ในปี 2554 โดย ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ(ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนำยน 2555) 

กำรใช้จ่ำยของภำคครัวเรือนมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นทั่วทั้งประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ของภำคครัวเรือน 
โดยในปี 2542 ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียต่อเดือนมีจ ำนวน 10,889 บำท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 17,403 บำทต่อเดือนในปี 2554 หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยของภำคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนกำรเติบโตในธุรกิจ
กำรค้ำปลีก 

แผนภูมิที่ 3: รำยได้เฉล่ียต่อครัวเรือนของประเทศไทย ปี 2542 - ปี 2554 
(บำทต่อเดือน) 

ที มำ:  รำยงำนกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ในปี 2554 โดย ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
(ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนำยน 2555) 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ  
ภำคผนวก 4 -4 

แผนภูมิที่ 4: รำยจ่ำยเฉล่ียต่อครัวเรือนของประเทศไทย ปี 2542 - ปี 2554 
(บำทต่อเดือน) 

 
ที มำ:  รำยงำนกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ในปี 2554 โดย ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  

(ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนำยน 2555) 

จำกภำพรวมรำยได้ของประชำกรภำยในประเทศ ในปี 2554 พบว่ำ ประชำกรมำกกว่ำร้อยละ 25 มีรำยได้น้อยกว่ำ 
4,500 บำทต่อเดือน และประชำกรส่วนใหญ่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53 มีรำยได้ระหว่ำง 4,501 บำทถึง 10,000 บำทต่อ
เดือน นอกจำกนี้ ประชำกรจ ำนวนร้อยละ 13 มีรำยได้ระหว่ำง 10,001 บำท ถึง 20,000 บำทต่อเดือน และมี
ประชำกรเพียงร้อยละ 4 ที่มีรำยได้มำกกว่ำ 30,000 บำทต่อเดือน 

รัฐบำลพยำยำมเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศโดยกำรลดภำษีนิติบุคคลจำกเดิมร้อยละ 30 ในปี 
2554 เหลือเพียงร้อยละ 23 ในปี 2555 และต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป ภำษีนิติบุคคลจะลดเหลือเพียง
ร้อยละ 20 นอกจำกนี้ รัฐบำลยังกระตุ้นอุปสงค์ภำยในประเทศด้วยกำรประกำศขึ้นค่ำแรงขั้นต่ ำส ำหรับแรงงำนใน
ประเทศ  อย่ำงไรก็ดี เป็นที่คำดกำรณ์กันว่ำนโยบำยกำรขึ้นค่ำแรงขั้นต่ ำดังกล่ำวจะส่งผลให้อัตรำกำรว่ำงงำนของ
แรงงำนไร้ฝีมือที่มีอำยุต้ังแต่ 15   ปีถึง 24   ปี และมีระดับกำรศึกษำไม่เกินมัธยมศึกษำตอนปลำยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ
4.1  เป็นร้อยละ 5.0  และจะส่งผลให้ตลำดแรงงำนนอกระบบขยำยตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย 

ธุรกิจค้ำปลีกในประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำจำกรูปแบบธุรกิจค้ำปลีกแบบด้ังเดิม มำเป็นร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ที่
ทันสมัย เช่น ศูนย์กำรค้ำไฮเปอร์มำร์เก็ต และศูนย์กำรค้ำชุมชน  ซึ่งน ำเสนอควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำร 
พร้อมทั้งให้ควำมคุ้มค่ำและควำมสะดวกสบำยกับผู้บริโภค 

ในปัจจุบัน ผลประกอบกำรของภำคธุรกิจค้ำปลีกเป็นไปในทิศทำงที่ดี ประกอบกับดัชนีกำรค้ำปลีกยังคงปรับตัว
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องหลังจำกที่ปรับลดลงในปีที่แล้วอันมีสำเหตุมำจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วม ทั้งนี้ ดัชนีกำรค้ำปลีกใน
เดือนเมษำยน  2555 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.08  เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมษำยน  2554 อนึ่ง ผู้บริโภคมีควำมเชื่อมั่น



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ  
ภำคผนวก 4 -5 

และกำรบริโภคของภำคครัวเรือนยังคงปรับตัวสูง โดยกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตในไตรมำสแรกของปี 2555   เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 23.85  เมื่อเทียบช่วงระยะเวลำเดียวกันของปี 2554  

แผนภูมิที่ 5: ดัชนีกำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชน ป ี2543 - ไตรมำสที่ 1 ปี 2555 (ฐำนปี 2543 เท่ำกับ 100)  
(ดัชนี) 

 
ที มำ:  ธนำคำรแห่งประเทศไทย และฝ่ำยวิจัยและพัฒนำที ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร ซีบี รชิำร์ด เอลลสิ 

 (ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนำยน 2555) 

ในปัจจุบัน ธุรกิจพื้นที่ค้ำปลีกในประเทศประกอบไปด้วยกำรเสนอพื้นที่ค้ำปลีกในรูปแบบที่หลำกหลำยมำกขึ้น  
ซึ่งรวมถึง สยำมพำรำกอน ที่เป็นศูนย์กำรค้ำที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่ 200,000 ตำรำงเมตร เทสโก้ 
โลตัส ซึ่งเป็นศูนย์กำรค้ำไฮเปอร์มำร์เก็ตที่มีจ ำนวนสำขำกว่ำ 130 แห่ง และร้ำนสะดวกซื้อขนำดเล็กจ ำนวนมำก เช่น 
เซเว่น อีเลฟเว่น จ ำนวน 6,665 สำขำ นอกจำกนั้นยังรวมไปถึงร้ำนขำยสินค้ำเฉพำะทำง เช่น โฮมโปร และอินเด็กซ์ 
ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำนวน 768 สำขำ เป็นต้น ธุรกิจค้ำปลีกโดยรวมได้รับผลประโยชน์อย่ำงมีนัยส ำคัญจำกปัจจัยที่กล่ำว
มำข้ำงต้น กำรปรับรูปแบบกำรค้ำปลีกในต่ำงจังหวัดให้ทันสมัยมำกขึ้น รวมทั้งกำรที่ผู้ประกอบกำรค้ำปลีกรำยใหม่ ๆ 
น ำเสนอสินค้ำและทำงเลือกพิเศษให้แก่ผู้บริโภค โดยบริษัท ซีบี ริชำร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ำกัด คำดว่ำแนวโน้ม
ของธุรกิจค้ำปลีกจะยังคงด ำเนินไปในทิศทำงนี้ 

บริษัท ซีบี ริชำร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ำกัด คำดว่ำควำมเชื่อมั่นและกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคจะยังเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจำกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ ของรัฐบำล เช่น กำรประกำศเพิ่มค่ำแรงขั้นต่ ำในเดือนเมษำยน 2555 อีก
ด้วย 
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แผนภูมิที่ 6: ดัชนีกำรค้ำปลีกของประเทศไทย เมษำยน 2546 - เมษำยน 2555  
(ดัชนี) (ร้อยละ) อัตรำกำรเปลี ยนแปลง 

 
ที มำ:  ธนำคำรแห่งประเทศไทย และฝ่ำยวิจัยและพัฒนำที ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร ซีบี รชิำร์ด   

(ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนำยน 2555) 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก - กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจค้ำปลีกในกรุงเทพมหำนครฟื้นตัวจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมเมื่อปลำยปี 2554 แล้ว โดยมียอดรำยรับจำกกำรค้ำ
ปลีกที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2555 ธุรกิจค้ำปลีกในกรุงเทพมหำนครมีอุปทำนพื้นที่ค้ำปลีกทั้งส้ินเพิ่มขึ้นเป็น 
5,758,259 ตำรำงเมตร หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1 จำกไตรมำสที่ 4 ปี 2554 และร้อยละ 5 จำกไตรมำสที่ 1 ปี 
2554 พื้นที่ค้ำที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจำกจ ำนวนศูนย์กำรค้ำชุมชนที่เพิ่มขึ้น โดยในไตรมำสที่ 1 ปี 2555 พื้นที่ค้ำปลีก
ในกรุงเทพมหำนครแบ่งเป็นพื้นที่เช่ำค้ำปลีกในศูนย์กำรค้ำ (Mall Retail Space) ร้อยละ 56 พื้นที่ห้ำงสรรพสินค้ำ
จ ำนวนร้อยละ 22 และพื้นที่ไฮเปอร์มำร์เก็ตจ ำนวนร้อยละ 22  
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แผนภูมิที่ 7: อุปทำนของตลำดพื้นที่ค้ำปลีกแยกตำมรูปแบบในกรุงเทพมหำนคร ปี 2546 - ปี 2556  
 

 
*จำกโครงกำรที ได้ประกำศแล้ว 
ที มำ:  ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำที ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร ซีบี ริชำร์ด เอลลิส  

(ข้อมูล ณ วันที  31 มีนำคม 2555) 

แผนภูมิที่ 8: อุปทำน อัตรำกำรใช้พื้นที่ และอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ค้ำปลีกในกรุงเทพมหำนคร ปี 2543 - ไตรมำส
ที่ 1 ปี 2555 

 

ที มำ:  ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำที ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร ซีบี ริชำร์ด เอลลิส  
(ข้อมูล ณ วันที  31 มีนำคม 2555) 

(ล้ำนตำรำงเมตร) 

(ล้ำนตำรำงเมตร) 
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก - ตา่งจังหวัด 

แนวโน้มส ำคัญสองประกำรของธุรกิจค้ำปลีก คือ กระแสกำรพัฒนำศูนย์กำรค้ำชุมชน หรือ คอมมิวนิต้ี มอลล์ และ
กำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกในต่ำงจังหวัด โดยผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์รำยเล็กมีแนวโน้มที่จะยังคงเดินหน้ำ
พัฒนำศูนย์กำรค้ำชุมชนในกรุงเทพมหำนคร ในขณะที่ผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่มุ่งเน้นที่จะขยำยกำรพัฒนำ
ศูนย์กำรค้ำในต่ำงจังหวัด ทั้งนี้ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2555 มีศูนย์กำรค้ำชุมชนใหม่เปิดตัวถึง 4 แห่ง และคำดว่ำจะมีกำร
เปิดตัวอีก 15 แห่งภำยในปี 2555 ซึ่งบริษัท ซีบี ริชำร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ำกัดแนวโน้มดังกล่ำวจะพัฒนำ
เพิ่มขึ้นต่อไป 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรศูนย์กำรค้ำรำยใหญ่ของประเทศ มีโครงกำรที่จะเปิด
ศูนย์กำรค้ำแห่งใหม่จ ำนวน 5 แห่งในต่ำงจังหวัด ภำยในส้ินปี 2555 ได้แก่ โครงกำรเซ็นทรัล พลำซ่ำ สุรำษฎร์ธำนี 
โครงกำรเซ็นทรัล พลำซ่ำ ล ำปำง โครงกำรเซ็นทรัล เฟสติวัล หำดใหญ่ โครงกำรเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ
โครงกำรเซ็นทรัล พลำซ่ำ อุบลรำชธำนี  

นอกจำกนี้ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2554 โครงกำรเมกะบำงนำ ซึ่งเป็นโครงกำรร่วมทุนระหว่ำงอิเกียและบริษัท  
สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) มีพื้นที่ศูนย์กำรค้ำประมำณ 180,000 ตำรำงเมตร ได้เปิดด ำเนินกำร
แล้ว 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก - ภาคเหนือ 

รูปแบบตลำดค้ำปลีกในจังหวัดเชียงใหม่มีหลำยรูปแบบ ประกอบด้วย ศูนย์กำรค้ำ ร้ำนค้ำเฉพำะ ศูนย์กำรค้ำไฮเปอร์
มำร์เก็ต และช้อปปิ้งพลำซ่ำ ในปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กำรค้ำหลัก 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล พลำซ่ำ เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต กำดสวนแก้ว และพันธุ์ทิพย์พลำซ่ำ นอกจำกนี้ ยังมีศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่สองแห่งอีก 2 แห่งที่คำดว่ำ 
จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2556 ได้แก่ โครงกำรเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ และพรอมเมนำดำ รวมทั้งศูนย์กำรค้ำอีก
แห่งหนึ่ง ได้แก่ เดอะ พลำซ่ำ (ซึ่งไม่ใช่ที่เดียวกับพันธุ์ทิพย์พลำซ่ำ) ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงและจะเปิดให้บริกำร
อีกคร้ังในช่วงปลำยปี 2555 ส่วนร้ำนค้ำเฉพำะที่มีกำรปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ คือ กำดฝร่ัง ซึ่งคำดว่ำจะเปิดให้บริกำร
อีกคร้ังในช่วงปลำยปี 2555 เช่นเดียวกัน 

ธุรกิจค้ำปลีกขนำดใหญ่ประเภทที่มีผู้เช่ำหลักประกอบกิจกำรศูนย์กำรค้ำไฮเปอร์มำร์เก็ตในจังหวัดเชียงใหม่เติบโต
ขึ้นอย่ำงมำก อำทิ เทสโก้ โลตัส แม็คโคร และบิ๊กซี  นอกเหนือจำกแม็คโคร เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ต่ำงก็เสนอพื้นที่
ภำยในศูนย์กำรค้ำให้แก่ผู้เช่ำรำยย่อย โดยมีอัตรำกำรเช่ำในระดับที่สูงมำกอยู่เสมอ  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก – ภาคใต้ 

ธุรกิจค้ำปลีกในภำคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะต่ำงกันไปในแต่ละจังหวัด จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญ
ของประเทศไทย ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของตลำดค้ำปลีกส ำหรับแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่ำงดี โดย
ในส่วนของอ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่ำแก่ที่สุดในประเทศไทย ตลำดค้ำปลีกจะเน้น
ไปที่ฐำนลูกค้ำซ่ึงเป็นคนท้องถ่ิน 
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รูปแบบร้ำนค้ำปลีกแบบด้ังเดิม เช่น ร้ำนค้ำอำคำรพำณิชย์ และตลำดสด จะยังคงอยู่และเป็นที่นิยมในพื้นที่ภำคใต้
ต่อไป เนื่องจำกอุปทำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ยังมีน้อย อย่ำงไรก็ดี ศูนย์กำรค้ำและ
ศูนย์กำรค้ำไฮเปอร์มำร์เก็ตในจังหวัดภูเก็ตและอ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ถือว่ำเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรค้ำปลีกสมัยใหม่ที่มีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่และอัตรำค่ำเช่ำสูงที่สุด  

ในจังหวัดภูเก็ต มีผู้ประกอบกิจกำรค้ำปลีกทั้งส้ิน 22 รำย ส่วนในอ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำชมีผู้ประกอบ
กิจกำรค้ำปลีกเพียง 8 รำย โดยส่วนมำกต้ังอยู่บนถนนพัฒนำกำร คูขวำง ทั้งนี้ ศูนย์กำรค้ำและศูนย์กำรค้ำไฮเปอร์
มำร์เก็ตในจังหวัดภูเก็ตเป็นธุรกิจค้ำปลีกแบบสมัยใหม่ที่มีผลประกอบกำรดี ดังจะเห็นได้จำกอัตรำกำรเช่ำพื้นที่และ
อัตรำค่ำเช่ำที่สูงกว่ำพื้นที่อื่น ๆ โดยมีกำรเข้ำใช้พื้นที่ในศูนย์กำรค้ำและศูนย์กำรค้ำไฮเปอร์มำร์เก็ตดังกล่ำวเกือบเต็ม
พื้นที่ และมีพื้นที่ว่ำงอยู่เพียงไม่มำก อย่ำงไรก็ดี อัตรำกำรเช่ำพื้นที่ของศูนย์กำรค้ำที่ด ำเนินกิจกำรมำนำนกว่ำ 10 ปี 
และมีรูปแบบล้ำสมัยมักมีอัตรำเช่ำพื้นที่เฉล่ียที่ต่ ำกว่ำศูนย์กำรค้ำอื่น ๆ 

โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมในภำคผนวก 4 "รำยงำนสรุปอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์เพื อกำรค้ำปลีก" 
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ภำคผนวก 5 

ภาคผนวก 5 

รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน 
โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
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ภาคผนวก 6 

ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกองทุนรวม 
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ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ตำรำงต่อไปนี้ แสดงบทสรุปข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของกองทุนรวม ส ำหรับงวดต้ังแต่วันที่ 13 
มีนำคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2555 

งบก าไรขาดทุน 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวดตั้งแต่ 

 
วันที่ 13 มีนาคม 2555 

ถึง 

 
วันที่ 31 สิงหาคม 

2555(1) 
 บาท 
รายได้จากการลงทุน  

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร(2) 770,886,381 
รำยได้ดอกเบี้ย 7,391,880 

รำยได้อื่น 5,067,220 

รวมรายได้ 783,345,481 

  
ค่าใช้จ่าย  

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 6,989,506 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 745,836 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 1,408,314 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ 49,304,240 
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 535,977 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 101,305,522  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดต้ังกองทุนตัดจ่ำย 75,764,481 
ค่ำเช่ำที่ดิน 15,215,476 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 1,397,150 

รวมค่าใช้จ่าย 252,666,502 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 530,678,979 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน  

ขำดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดค่ำเงินลงทุน (1,023,608) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (1,023,608) 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 529,655,371 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

ภำคผนวก 6 - 2 

(1) บริษัทจัดกำรได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในวันที่ 13 มีนำคม 2555 ดังนั้น รอบปีบัญชีแรกของกองทุนรวมจงึเริม่ตัง้แตว่นัที ่
13 มีนำคม 2555 

(2) เทสโก้ โลตัสเช่ำพ้ืนที่ไฮเปอร์มำร์เก็ตและพ้ืนที่ศูนย์อำหำรในอสังหำริมทรัพย์โครงกำรเดิมจำกกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม 2555 รำยได้ค่ำเช่ำพ้ืนที่ไฮเปอร์
มำร์เก็ตและพ้ืนที่ศูนย์อำหำรที่กองทุนรวมได้รับจำกเทสโก้ โลตัสส ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2555  ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2555 คิดเป็นจ ำนวน 262.6 ล้ำน
บำท 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

ภำคผนวก 6 - 3 

งบดุล 
  
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 31 สิงหาคม 2555(1) 
 บาท 
สินทรัพย์  

เงินลงทุนตำมรำคำยุติธรรม  
(รำคำทุน ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2555 : 18,050 ล้ำนบำท) 18,050,547,906 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 468,631,605 
ลูกหนี้ค่ำเช่ำ 122,077,116 
ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี 420,049,328 

สินทรัพย์อื่น 3,058,506 

รวมสินทรัพย์ 19,064,364,461 

  
หนี้สิน  
เจ้ำหนี้อื่น 82,083,590 

ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ 75,843,582 
เงินมัดจ ำรับจำกลูกค้ำ 139,443,800 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 89,368,760 

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยค้ำงช ำระ 6,531,358 

รวมหนี้สิน 393,271,090 

สินทรัพย์สุทธิ 18,671,093,371 

  
จ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด (หน่วย) 1,770,000,000 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.5486 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

ภำคผนวก 6 - 4 

งบกระแสเงินสด 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวดตั้งแต่ 
 วันที่ 13 มีนาคม 2555 ถึง 
 วันที่ 31 สิงหาคม 2555(1) 
 บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
กำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 529,655,371 
รำยกำรปรับกระทบกำรเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำน  
ให้เป็นเงินสดรับ(จ่ำย)สุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  

กำรซื้อเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (17,784,010,383) 
กำรซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1,922,184,456) 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,659,000,000 
ลูกหนี้ค่ำเช่ำเพิ่มขึ้น (122,762,516) 
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (420,049,328) 
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (3,058,506) 
เจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 82,083,590 
ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น 75,843,582 
เงินมัดจ ำรับจำกลูกค้ำเพิ่มขึ้น 139,443,800 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพิ่มขึ้น 89,368,760 
ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยค้ำงช ำระเพิ่มขึ้น 6,531,358 
หนี้สงสัยจะสูญ 685,400 
รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (3,230,696) 

ก ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดค่ำเงินลงทุน (122,371) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (17,672,806,395) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
ทุนที่ได้จำกผู้ถือหน่วย 18,408,000,000 

จ่ำยคืนทุน (28,320,000) 

จ่ำยเงินปันผล (238,242,000) 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 18,141,438,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 468,631,605 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 468,631,605 

(1)  บริษัทจัดกำรได้จดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนรวมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก .ล.ต .  ในวันที่  13 มีนำคม 2555 ดังนั้น  รอบปีบัญชีแรกขอ ง 
กองทุนรวมจึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2555 


	App 1-3.pdf
	BN-#1878934-v7-_TH__Prospectus_Short_Form_-_Annex_1_-_New_…
	BN-#1867445-v8-_TH__Prospectus_Short_Form_-_Annex_2_-_Prop…
	BN-#1927312-v2-_TH__Prospectus_Short_Form_-_Annex_3

	TLGF Short Form Prospectus(2page).pdf
	App 1-3.pdf
	BN-#1878934-v7-_TH__Prospectus_Short_Form_-_Annex_1_-_New_…
	BN-#1867445-v8-_TH__Prospectus_Short_Form_-_Annex_2_-_Prop…
	BN-#1927312-v2-_TH__Prospectus_Short_Form_-_Annex_3





